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Nini Satar

O sindicato do crime organiza-
do, que conta com os préstimos 
de agentes da Polícia de Investi-
gação Criminal ao serviço de cri-
minosos, voltou a actuar. Numa 
única semana, foi reactivado o 
esquadrão de raptos, com tiroteios 
à mistura e alguma campanha 
de desinformação, para confun-
dir a opinião pública, tal como 
aconteceu num passado recente. 

No dia 18 de Outubro, sábado, 
de manhã, um grupo de desconhe-
cidos tentou raptar um cidadão de 
origem paquistanesa, proprietário 
de uma casa de câmbios, na Av. 
Filipe Samuel Magia, na zona do 
Hotel Moçambicano. O referido 
cidadão seguia numa moto, e foi 
interceptado pela viatura dos rap-
tores. O cidadão ofereceu resistên-
cia, quando tentavam levá-lo para 
o carro. Apercebendo-se da movi-
mentação estranha, a população 
aproximou-se da viatura, e os “se-
questradores” tiraram uma AKM 
e apresentaram documentos de 
identificação da PIC. Acabaram 
por levar o cidadão para a 6.a Es-
quadra, tendo sido solto mais tar-
de, porque uma das altas patentes 
da Polícia testemunhou a ocorrên-
cia e interveio para evitar proble-
mas. Quando chegou ao local dos 
acontecimentos, e tendo reconhe-
cido os agentes da Polícia, a refe-
rida alta patente deu ordens para 
que o assunto fosse resolvido na 
esquadra, se de facto havia matéria 

criminal, e não naqueles moldes. 
No dia 22 de Outubro, um cida-

dão foi baleado em Maputo, du-
rante uma troca de tiros ocorrida 
na Av. Mao Tsé Tung, no Bairro 
da Sommerschield. Ainda não 
está claro em que circunstâncias 
aconteceu a troca de tiros. Quan-
do, mais tarde, se ficou a saber que 
era um agente da PIC que tinha 
sido baleado, começou a ser cons-
truída uma teoria de uma alegada 
investigação policial, que depois 
foi “vendida” à imprensa. Vários 
directores e editores de órgãos de 
comunicação social foram contac-
tados por fontes estranhas à Polí-
cia, a quererem fazer passar a ver-
são de uma alegada investigação 
policial sobre tráfico de drogas. 

E foi o que aconteceu. Mais 
tarde, certa imprensa saiu com a 
versão “oficial” policial segundo 
a qual o agente estava a investigar 
um traficante de droga, tentando 
associar o indivíduo que baleou 
o suposto agente da Polícia à fá-
brica de “mandrax” da Matola. A 
Polícia recusou-se a fornecer mais 
dados sobre o incidente. O “Ca-
nal de Moçambique” contactou o 
porta-voz da Polícia, Orlando Mu-
dumane, que se recusou a dar o 
nome do alegado agente que se diz 
ter sido baleado na Av. Mao Tsé 
Tung, junto aos semáforos do cru-
zamento com a Av. Kim Il Sung, 
na terça-feira, 21 de Outubro. O 
porta-voz apenas disse que já es-

tava fora de perigo e a recuperar.
O “Canal de Moçambique” 

apurou de fonte da própria PIC 
que o agente alvejado chama-
-se Walter. E é aqui onde está 
o motivo de muita agitação e 
secretismo na Polícia. Walter é 
um dos agentes da PIC citado 
nas cartas de Nini Satar como 
estando a colaborar com este. 

 
O passado de Walter e 

Nini Satar 

No dia 24 de Janeiro (sexta-
-feira) do corrente ano, no auge do 
crime violento em Maputo, Nini 
Satar (quando ainda estava detido) 
escreveu uma carta ao director da 

PIC da cidade de Maputo na qual 
informa que está a trabalhar com 
os agentes da PIC de nome Búfa-
lo e Walter para a detenção de um 
cidadão chamado Mário. Segundo 
Nini, o referido Mário, juntamente 
com um tal Bush, estaria a prepa-
rar o sequestro do dono da Afri-
com. Nini diz, na carta, que sabia 
que Mário e Bush chegariam a 
Maputo num domingo (26 de 
Janeiro). Nini, na carta, também 
informa a PIC que um amigo seu 
trataria de levar o referido Mário 
à zona da Costa do Sol. “Quero-
-lhe informar que é de extrema 
pertinência a detenção de Mário e 
Bush, já fiz chegar o número de te-
lemóvel do Mário ao Búfalo. Eles 

chegam a Maputo domingo à noi-
te vindos da África do Sul. Tenho 
um amigo que vai conduzir o Má-
rio até a um condomínio na zona 
da Costa do Sol exactamente na 
Super Marés”, diz Nini, na carta 
enviada ao director da PIC, Eugé-
nio Balane, sob condição de sigilo. 

Muita coincidência

A carta de Nini enviada ao di-
rector da PIC, Eugénio Balane, é 
datada de 24 de Janeiro de 2014, 
uma sexta-feira. Na carta, lembre-
-se, Nini diz que Mário e Bush 
chegariam a Maputo no domingo 

Os bandidos da Polícia e a 
criminalidade em Maputo 

(Continua na página seguinte)
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Danger Man crivado de balas

à noite. Entretanto, na segunda-
-feira, 27 de Janeiro, dois jovens 
foram assassinados pela Polícia na 
zona do “Super Marés”, na Costa 
do Sol, em Maputo, alegadamente 
por serem raptores. Foi uma exe-
cução sumária. Os jovens encon-
travam-se a circular na marginal, e 
um carro da Polícia aproximou-se 
e crivou de balas a viatura dos dois 
jovens. Um dos assassinados era o 
tal Mário, citado na carta de Nini. 

Logo depois do assassinato, o 
porta-voz da Polícia da República 
de Moçambique, Arnaldo Chefo, 
já estava no local para dar uma 
conferência de imprensa, para 
reivindicar a execução dos jovens 
como trabalho da Polícia, alegan-
do que foi numa troca de tiros. 

Tudo mentira

De facto, não foi nenhuma troca 
de tiros, tal como havia declarado 
Arnaldo Chefo. Foi mesmo uma 
operação de “queima de arquivo”, 
em resposta à solicitação de Nini 
Satar, na carta. António Frangou-
lis, antigo director da PIC da cida-
de de Maputo também contrariou a 
versão da Polícia, dizendo que não 
fazia qualquer sentido. “Esta ver-
são está mal contada”, disse Antó-
nio Frangoulis, numa entrevista no 
canal de televisão TIM. Frangou-

lis usou dos seus conhecimentos 
de criminalística para mostrar ao 
público, por uma simples aritmé-
tica, que a Polícia mentiu e que, 
se foram agentes da corporação 
os autores daquelas mortes, então 
tratou-se de “homicídio qualifica-
do”, “doloso”, isto é premeditado.

A teoria da Polícia foi desfeita 
sem muito esforço por Frangoulis. 
Primeiro, a alegação de que houve 
troca de tiros não é verdade, se-
gundo Frangoulis, pois o Toyota 
Altezza, onde as vítimas se faziam 
transportar, estava estacionado 
numa margem da estrada, com as 
rodas alinhadas, o que significa que 
os seus ocupantes tiveram ordens 
para imobilizar o carro, e fizeram-
-no sem resistência. Eles foram 
mortos depois de terem imobiliza-
do a viatura. Se tivesse havido tro-
ca de tiros com o carro em anda-
mento, disse António Frangoulis, 
o Toyota Altezza, sendo de motor 
automático, só se teria imobiliza-
do contra um obstáculo, o que dei-
xaria marcas visíveis na chaparia.

Além disso, os vidros da via-
tura estavam todos fechados, o 
que significa que, em nenhum 
momento, os ocupantes da via-
tura dispararam. Também é de 
registar que não foi encontra-
da qualquer arma de fogo na 
viatura dos jovens executados.

Nini congratula o director 
da PIC pela execução 

dos dois jovens

No dia 28 de Janeiro, terça-fei-
ra, um dia depois da execução dos 
dois jovens, nomeadamente Mário 
e Ribeiro, Nini Satar escreveu ao 
comandante da PRM da cidade de 
Maputo, Abel Nuro, a agradecer e 
a felicitar a instituição pelo “tra-
balho”, referindo-se à execução 
sumária dos dois jovens. “Eu Mo-
made Assif Abdul Satar, também 
conhecido por Nini, venho em pri-
meiro lugar parabenizar o senhor 
comandante pelo brilhante traba-
lho ontem na Avenida de Margi-
nal. Os meus parabéns estendem-
-se à sua equipa de operativos”, 
escreve Nini numa carta por ele 
assinada, um dia depois de a Po-
lícia ter executado os dois jovens 
em circunstâncias que até hoje não 
foram explicadas, e que têm todos 
os condimentos de uma verdadeira 
“queima de arquivo”, que só pode 
encontrar explicação no crime 
organizado que está instalado na 
Polícia. A ligação de Walter a Nini 
está a criar algum nervosismo na 
Polícia, agora que aquele foi bale-
ado em circunstâncias estranhas. 

Testemunhas que presenciaram 
o baleamento de Walter, na terça-
-feira da semana passada, conta-

ram ao “Canal de Moçambique” 
que, antes de ser alvejado, houve 
uma troca de tiros de cerca de 15 
minutos, e a vítima deslocava-se 
numa viatura de marca Toyota 
Alteza, com a chapa de inscrição 
ADD 934 MP, na qual seguiam 
outros supostos agentes da Polícia. 
O incidente deu-se pouco depois 
das 13h00, quando os presumí-
veis agentes da Polícia interpela-
ram o suspeito, que seguia numa 
viatura de marca Toyota Land 
Cruiser Prado, de cor branca. Na 
altura, este tentava estacionar a 
viatura defronte de uma pastelaria 
naquela concorrida via da cidade 
de Maputo, no Bairro da Polana.

Outro rapto no dia 22 
de Outubro

Na quarta-feira, dia 22 de Ou-
tubro, desconhecidos raptaram 
uma cidadã. Trata-se de Reyma 
Ayoob, de 38 anos de idade, de 
nacionalidade moçambicana. Foi 
sequestrada na Av. Milagre Ma-
bote, nas imediações do Estádio 
1.º de Maio, no Bairro da Maxa-
quene, por volta das 12h00.  O 
local do sequestro fica a menos 
de 500 metros de uma esquadra 
policial. Houve até disparos para 
amedrontar a vítima, mas não 
houve intervenção policial. Nem 
isso foi suficiente para evitar o 
crime. A vítima sequestrada é vi-
úva de Momad Khalib Ayoob, 
assassinado no dia 20 de Abril de 
2012, na Rua Rainha Nomatuku, 
próximo do Cinema Charlot, li-
gado ao grupo Ayoob Comercial. 

Na passada sexta-feira: 
“Danger Man” assassinado

Quando se pensava que o terror 
tinha acabado, indivíduos des-
conhecidos assassinaram a tiro, 
na noite da passada sexta-feira, 
Paulo Estevão, vulgarmente co-
nhecido como “Danger Man”.

“Danger Man” levou três tiros, 

um na zona de abdómen e dois na 
cabeça, em frente à sua barraca, 
próximo da sua casa, no Bairro 
da Polana-Caniço, Quarteirão 53, 
na cidade de Maputo. Segundo 
testemunhas ouvidas pela nos-
sa Reportagem, os assassinos 
deslocavam-se numa viatura de 
marca Toyota Mark II. Depois de 
baleado, “Danger Man” foi levado 
para o Hospital Central de Maputo 
pela sua esposa, mas perdeu a vida 
pelo caminho. Minutos antes da 
execução de “Danger Man”, uma 
viatura da Polícia foi vista várias 
vezes a circular no local que fica 
próxima da barraca do próprio 
“Danger Man”. Confrontado com 
esta informação na manhã des-
ta terça-feira (28 de Outunro de 
2014), o porta-voz do comando-
-geral da Polícia da República de 
Moçambique, Pedro Cossa, classi-
ficou-a como “mentira”. “Danger 
Man” é das relações de Nini Satar. 
“Danger-Man” – juntamente com 
Aníbal António dos Santos Júnior 
(Anibalzinho), Fernando Magno, 
Osvaldo Muianga (Dudú), o pró-
prio Nini Satar e o seu irmão Ayob 
Satar (já falecido) – foi julgado em 
2008 pelo Tribunal Judicial da ci-
dade de Maputo, sob acusação de 
tentativa de assassinato do advo-
gado Albano Silva, caso relacio-
nado com o desfalque de 144 mi-
lhões de meticais do extinto Banco 
Comercial de Moçambique, que 
foi investigado pelo jornalista Car-
los Cardoso, que foi assassinado.

Em entrevista à STV, Nini Sa-
tar, amigo de “Danger Man” disse 
que sabia que, desde há semanas, 
“Danger Man” era perseguido por 
alguns indivíduos, que disse serem 
de origem paquistanesa. “O Paulo 
era perseguido já há algum tem-
po. Comuniquei à procuradoria, 
e pessoalmente tinha-o alertado. 
É um grupo de indivíduos conhe-
cido que anda a assassinar indiví-
duos”, disse Satar à STV. Entre-
tanto, a Polícia diz que não tem 
pistas. (Canal de Moçambique)

(Continuação da página anterior)



Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 29 de Outubro de 20144

Destaques

  Por Redacção, com José 
  Jeco, na Beira

 
Com os resultados oficiais 

ainda não anunciados pela Co-
missão Nacional de Eleições, 
a Renamo, o maior partido da 
oposição em Moçambique, 
anunciou na terça-feira, no 
encerramento da Conferên-
cia Regional Centro Norte, 
que o seu candidato Afonso 
Dhlakama ganhou as eleições 
de 15 de Outubro passado 
com 80% dos votos, de acordo 
com a sua contagem paralela.

Numa declaração lida 
na terça-feira (28 de Outu-
bro), na Beira, a Renamo diz 
que, nas legislativas, con-
seguiu fazer eleger, nos cír-
culos eleitorais do Centro e 
do Norte, 139 deputados, a 
Frelimo obteve 34 lugares e 
o Movimento Democrático 
de Moçambique obteve 14. 

Segundo a contagem para-
lela da Renamo, o partido de 

Afonso Dhlakama conseguiu 
os 139 mandatos na seguinte 
distribuição por círculo elei-
toral: Niassa – 9; Cabo Del-
gado – 11; Nampula – 36; 

Zambézia – 34; Tete – 18; 
Sofala – 18; Manica – 13.

Estes números, segundo o 
porta-voz da Conferência Re-
gional Centro Norte, não in-

cluem as províncias do Sul de 
Moçambique (Maputo-Cida-
de, Maputo, Gaza e Inhamba-
ne), porque, segundo esclarece 
a declaração “ainda está em 

A partir da sua contagem paralela

Renamo reivindica vitória de Dhlakama 
e 139 assentos no parlamento

...Isso antes de contabilizar o Sul do país

(Continua na página seguinte)

processo de contabilização”. 

Gaza e os seus números

Até aqui, os dados dispo-
nibilizados pela CNE a nível 
provincial indicam clara situ-
ação de enchimento de urnas 
em Gaza, onde a oposição não 
teve fiscais nem membros de 
mesas de voto. Os números 
sugerem que quase todos os 
recenseados foram votar, e que 
ninguém, desde o recensea-
mento, mudou de região ou se 
ausentou no dia da votação, ou 
mesmo tenha preferido ficar 
em casa, tenha ficado doente 
ou tenha votado em branco 
ou nulo. Todos os votos en-
contrados nas urnas, com uma 
participação de cerca de 98%, 
na província de Gaza, foram a 
favor do partido Frelimo e do 
seu candidato Filipe Nyusi. 

A Renamo propõe que, face 
à intolerância política, em que 
os seus membros foram impe-
didos de trabalhar, os manda-
tos de Gaza devem ser dividi-
dos, com 50% para a Renamo 
e os restantes para a Frelimo. 
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(Continuação da página anterior)

No dia 24 de Outubro de 2014, pelas 6h40, acabou o teu sofrimento. 
Terminou a nossa luta inglória. Maldito cancro! 
No dia 25, os nossos amigos prestaram-te a última homenagem na Casa 
Mortuária do Hospital Central de Maputo. As tuas cinzas já estão na 
Beira, cidade que te viu crescer, e, logo que for oportuno a família 
reunir-se, iremos depositá-las na praia onde brincaste. Fernando Veloso 
(marido) e Carla Costa (irmã), em nome das famílias Veloso e Picolo e 
Costa, a todos agradecem, nomeadamente aos que nos rodearam de to-
dos os préstimos e carinho, ao tentarem suavizar o enorme sofrimento 
da Dirce. 
Aos amigos, médicos e enfermeiros de Itália, Portugal, África do Sul, 
Serviço de Oncologia do H.C.M., Farmácia do ICOR e Clínica da Som-
merschield expressamos a nossa infinita gratidão.
Descansa em paz, querida Dirce. (X)

Dirce Picolo e Costa
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Nota-se aqui algum comba-
te da própria Renamo contra 
o MDM, que também não 
teve os seus fiscais nas me-
sas, devido à intolerância po-
lítica que se cultiva em Gaza. 

“O partido Renamo obteve 
uma maioria esmagadora em 
todos os distritos das provín-
cias do Centro e Norte do país. 
O candidato presidencial da 
Renamo, Afonso Dhlakama, 
vence as eleições com 80% dos 
votos válidos”, lê-se na decla-
ração da Renamo, na posse do 
“Canal de Moçambique”, que 
deixa claro que a Renamo não 
aceitará nenhum outro resulta-
do que não seja o apresentado. 

Na sua declaração, a Re-
namo arrola um conjunto de 
irregularidades que, na sua 
opinião, visavam o favoreci-
mento da Frelimo, nomeada-
mente o corte de luz, a vio-

lência policial, o enchimento 
de urnas, bem como a falsifi-
cação de editais nas zonas de 

influência da oposição: Sofala, 
Zambézia, Nampula e Tete. 
(Canal de Moçambique)
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Prazos da Lei Eleitoral são 
peremptórios, mas não é para todos

Paulo Cuinica, porta-vos da CNE, admite que os prazos são tratados conforme a 
conveniência do aparelho eleitoral e não segundo o espírito do legislador.

– admite porta-voz da CNE

  Fernando Veloso e André 
  Mulungo

O porta-voz da CNE (Comis-
são Nacional de Eleições), Pau-
lo Cuinica, foi explícito, quando 
lhe perguntámos, na terça-feira, 
se os prazos estabelecidos na 
Lei Eleitoral são peremptórios 
ou dilatórios. Disse, sem pes-
tanejar, que “são peremptó-
rios”. Mas, logo a seguir, me-
teu os pés pelas mãos, quando 
o apanhámos em contrapé, a 
admitir que as Comissões Dis-
tritais de Eleições não cumpri-
ram todas elas com os prazos. 

O porta-voz da CNE deixou 
claro, entretanto, que é confor-
me convém. Se é para favorecer 
os órgãos eleitorais e os seus 
inconfessos objectivos, os pra-
zos são “para inglês ver”. Mas 
se são para prejudicar os con-

correntes que é preciso a todo 
o transe calar, então o rigor 
dos prazos deve ser observado. 

Apanhado em contramão, 
Cuinica remeteu o caso para o 
Conselho Constitucional, refe-
rindo que tem outra instância 
que irá julgar isso. Nessa ins-
tância, não há recurso, e as-
sim fica a ideia que está tudo 
construído para que as arbitra-
riedades funcionem ao gosto 
do freguês, e, se assim não é, 
cá ficamos à espera para ver.

Mas não há nada melhor 
do que ler a entrevista que o 
“Canal de Moçambique” fez 
ao porta-voz da CNE. Já a 
seguir, em discurso directo:

Canal de Moçambique (Ca-
nal) – Senhor porta-voz da 
Comissão Nacional de Elei-
ções, gostaríamos que nos 
dissesse qual é o entendimen-

to que a CNE faz dos prazos 
estabelecidos na Lei Eleitoral. 
São prazos peremptórios ou 
dilatórios?

Porta-voz da CNE, Paulo 
Cuinica (Cuinica) – São prazos 
peremptórios.

Canal – Sabe dizer-nos se 
todas as Comissões Distritais 
de Eleições cumpriram o pra-
zo das 18 horas de sábado (18 
de Outubro), três dias depois 
de encerradas as urnas, para 
apresentarem os resultados 
dos respectivos distritos?

Cuinica – Nem todas Co-
missões conseguiram cumprir 
com os prazos, e isso deveu-se 
a situações que precisavam de 
ser esclarecidas. Foi preferível, 
nalgumas situações, extravasar 
os prazos estabelecidos, para 

se poder esclarecer as situa-
ções que havia, que não po-
diam ficar sem esclarecimento. 
O que se pretendia era que este 
processo decorresse sem que 
ficassem áreas de penumbra. 

Canal – Avaliando a sua res-
posta, fico na dúvida. Porque, 
por um lado, o senhor está a 
admitir que ultrapassaram os 
prazos, por outro tinha antes 
disto que são peremptórios. O 
que o senhor me está a dizer 
é que admite que os prazos 
são dilatórios. Não são prazos 
peremptórios, como o senhor 
acabou de dizer. Em que fica-
mos?

Cuinica – Como eu dizia, 
a nossa justificação para ter-
mos ultrapassado os prazos 
foi porque havia situações que 
nós precisávamos de esclare-

cer. Esclarecidas essas situa-
ções, o processo foi imedia-
tamente passado para o nível 
provincial que, nalguns casos, 
sofreu atrasos. Agora, está na 
CNE, que está a fazer de tudo 
para que se consiga cumprir 
com o prazo de até ao dia 30.

Canal – A CNE, de acor-
do com as suas palavras, não 
acha que se está a substituir 
ao legislador? Porque é que 
será que o legislador esta-
beleceu prazos? A CNE tem 
competências atribuídas para 
legislar, também? É que o se-
nhor é que acabou de dizer 
que a lei é peremptória relati-
vamente aos prazos. E depois 
veio-nos com respostas que 
configuram prazos dilatórios. 
Quer dizer, o senhor está a 
confundir as coisas. Continu-
amos a sair daqui sem poder 
dizer aos leitores dos nossos 
jornais, em que ficamos.

Cuinica – Diga aos leitores 
que os prazos legais foram ul-
trapassados. Este processo não 
termina na CNE. Tem outra 
instância que irá julgar e tomar 
em consideração todos esses as-
pectos, incluindo os prazos ul-
trapassados.

Canal – E o senhor em que 
é que fica? Os prazos são pe-
remptórios ou dilatórios? 

Cuinica – Parece que esta-
mos na brincadeira, porque eu 
disse que os prazos são peremp-
tórios. Infelizmente os prazos 
foram ultrapassados.

Canal – São peremptórios e 
foram ultrapassados, é essa a 
sua resposta?

Cuinica – Sim.

Canal – Há tribunais que 
já julgaram alguns casos que 

Paulo Cuinica, porta-voz da CNE
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Destaques

(Continuação da página anterior)

lhes foram submetidos e anu-
laram as eleições naquelas 
áreas de sua jurisdição. Isso 
poderá vir a determinar a 
repetição das eleições nesses 
sítios?

Cuinica – Ainda não termos 
conhecimento sobre a anulação 
de eleições, em qualquer que 
seja a mesa, em qualquer que 
seja o local. Quando tivermos 
o conhecimento da anulação 
dessa eleição, iremos tomar isso 
em consideração, porque ainda 
há um processo a decorrer. O 
apuramento nacional irá tomar 
em consideração todos esses 
aspectos. Caso haja uma situ-
ação dessas, a decisão será to-
mada pela assembleia da CNE.

Canal – Admitindo que há já 
tribunais que tenham tomado 
uma decisão desse tipo. Ima-
ginemos. Como lhe estou a di-
zer, aconteceu, e nós temos os 
documentos que provam que 
isso aconteceu. Mas, no caso 
de se repetir, sendo estas elei-
ções gerais, os vícios ficando 
judicialmente comprovados, 
as eleições poderão ficar todas 
elas inquinadas, em todo o 
território nacional, ou apenas 
nos sítios onde isso aconteceu?

Cuinica – A lei prevê situa-
ções de nulidade das eleições. 
Artigo 198 da Lei 8/2013, de 
27 de Fevereiro, republicada 
pela Lei 12/2014. No seu arti-
go 196, Número Um, reza que 
“a votação em qualquer mesa 
de assembleia de voto e a vo-
tação em toda a área da assem-
bleia de voto só são julgadas 
nulas desde que se haja verifi-
cado ilegalidades que possam 
influir substancialmente no re-
sultado geral das eleições”. O 
Número Dois diz: “Declarada 
nula a eleição de uma ou mais 
mesas de assembleias de voto, 
os actos eleitorais correspon-
dentes serão repetidos até ao 
segundo domingo posterior à 
decisão, em data afixada pelo 
Presidente da República sob 
proposta do presidente da CNE”. 

Canal – O senhor Cuinica 
admite mais de 700 mil vo-
tos que apareceram para se-
rem requalificados, dos quais 
178.978 foram apreciados 
pela CNE. Com os outros, o 
que vai acontecer?

Cuinica – Os mais de 700 mil 
votos foram apreciados. Os que 
foram requalificados são cerca 
de 178 mil. Os restantes são 
definitivamente nulos, porque 

a intenção dos votos dos eleito-
res não está clara. Há situações 
em que tem dois “X” iguais 
num rectângulo e no outro, ou 
tem impressões digitais em dois 
candidatos. Ou, definitivamen-
te, não tem nenhuma marcação. 
Esses votos são considerados 
nulos, num processo que decor-
reu com equipas formadas por 
duas pessoas cada, e, sempre que 
tivessem desacordos ou que não 
conseguissem chegar ao mesmo 
entendimento sobre determi-
nado voto, chamava-se mem-
bros de outas equipas, e assim 
dava-se outro destino ao voto. 

Canal – Esses votos nulos 
vinham junto às actas e edi-
tais das respectivas assem-
bleias onde ocorreu cada um 
dos factos? 

Cuinica – Os votos a par-
tir da mesa, quando são con-
tados, quando há desacordos 
sobre esses votos, são separa-
dos e colocados em sacos in-
violáveis, que são enviados 
para cá com esse material. 

Canal – Sabem a que mesa 
pertence cada um desses votos? 

Cuinica – É difícil distinguir 
a que mesa pertence cada um, 
porque depois há uma separação 
dos editais. Os editais são apre-
ciados pela Comissão Distrital, 
primeiro, e depois aprecia-
dos pela Comissão Provincial. 

Canal – Mas a lei não obri-
ga a que os editais das mesas 
onde houve votos nulos acom-
panhem os votos nulos no pro-
cesso de apreciação?

Cuinica – Seria um pouco 
difícil, porque esse material é 
apreciado em sede do distri-
to. Vem para o nível provin-
cial e depois vem para o nível 
nacional. É um pouco difícil 
ter esse material com todos os 
editais de cada mesa. A lei 
não obriga a isso, felizmente.

Canal – Não acha que isso 
impede que alguém que quei-
ra recorrer das decisões aqui 
tomadas possa fazê-lo com 
substância?

Cuinica – Essa reclamação é 
feita ao nível da mesa. Um de-
legado de candidatura, quando 
vê uma situação dessas, tem por 
obrigação colocar a reclamação 
na mesa, que é imediatamente 
apreciada, e, se não estiver sa-
tisfeito, faz subir para o tribunal.

Canal – Como é que eles sa-
bem, lá na mesa, se os que che-
gam a vocês são os mesmos? 

Cuinica – O processo come-
ça na mesa. No dia da votação, 
o processo pode ser reclamado. 
Quando há uma irregularidade 
não colocada na mesa, torna-se 
complicado fazer a reclamação.

Canal – A pergunta é: como 
é que nós, que estamos ao ní-
vel central com a CNE, pode-
mos saber que da mesa “x” 
saíram dez votos e chegaram 
aqui os mesmos dez votos?

Cuinica – Há uma guia que 
acompanha.

Canal – Não pode haver 
confusão? Os votos que che-
garam aqui não chegaram 
misturados. Cada um vem no 
seu envelope? 

Cuinica – Vem no seu envelope.

Canal – De cada mesa?

Cuinica – De cada mesa, sim.

Canal – Ou de cada distrito?

Cuinica – De cada distrito, 
digamos.

Canal – Mas já está tudo 
misturado oura vez?

Cuinica – Nessa altura fica 

misturado, sim. Mas não há 
necessidade de voltar para 
mesa para reabrir o processo, 
porque a mesa já nem esta lá. 

Canal – Houve formação dos 
MMV’s nos dias de reflexão?

Cuinica – Não tenho essa in-
formação. Houve formação no 
domingo, dia 13 de Outubro.

Canal – Nesse dia já era 
possível saber quem ia inte-
grar cada mesa? É que estão 
a dizer-nos que no processo 
de formação puseram as pes-
soas a assinar os editais e as 
actas como se elas estivessem 
já preenchidas, mas estavam 
em branco? Pode ser especu-
lação, que chegou ao nosso 
conhecimento. Só estou a per-
guntar-lhe, porque temos que 
ouvir todas as partes.

Cuinica – O material de vo-
tação vem selado, desde a fá-
brica até ao local da votação. 
Descerra-se o material da vo-
tação na presença de todos os 
delegados (se se fizerem pre-
sentes), de todos os MMV’s. 
É lá onde estão os editais. Não 
era possível aparecerem edi-
tais da altura da formação. Os 
editais usados na formação 
são completamente diferentes.

Canal – Está escrito “For-
mação”?

Cuinica – Sim.

Canal – Mas porque é que 
são iguais?

Cuinica – Procura-se uma 
aproximação. 

Canal – Mas porque é que 
não se muda a cor, pelo me-
nos, para não haver dúvidas? 
Porque lá nos distritos, não 
estou a chamar ignorantes às 
pessoas dos distritos, porque 
às veze nos distritos há pes-
soas bem formadas e mais ca-
pazes de apreciar as coisas do 
que nas cidades…

Cuinica – Um edital, se 
for falso, não passa nos “sof-
twares”. Os “softwares” têm 
códigos. Se aparece um edi-
tal falso. não passa. Mesmo 
uma soma errada, nem que 
seja por um dígito, não passa. 

Canal – Quem auditou o sis-
tema informático?

Cuinica – Nós todos aqui 
dentro do órgão apreciámos o 
sistema e aprovámo-lo. 

Canal – Quantos membros 
da CNE têm formação em in-
formática?

Cuinica – Não poso dizer 
quantos, mas temos muitos for-
mados em informática. (Canal 
de Moçambique)
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Um Governo de Transição para garantir 
estabilidade e “desgangsterizar” o 
STAE e o sistema eleitoral 

Está cada vez mais claro que estas eleições foram uma enorme 
fraude, apesar de haver quem, em nome da necessidade de se 
manter a estabilidade no país – um bem inequivocamente per-
tinente –, esteja a procurar fazer crer o contrário, como que se 
apenas o astronómico número de setecentos mil votos “nulos”, 
dos quais mais de meio milhão foram rejeitados, possa não ser 
suficiente para se perceber até que ponto chegaram os abusos e 
as manipulações dos “intocáveis” nestas eleições gerais.

A entrevista que fizemos na terça-feira, 28 de Outubro, ao 
porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Paulo 
Cuinica, que foi devidamente gravada e transcrita para esta 
edição em discurso directo, não deixa dúvidas quanto às ar-
bitrariedades processuais, ao vergonhoso desempenho do apa-
relho de administração eleitoral e ao esforço incrível que está 
em curso para se tentar credibilizar o que já não tem ponta por 
onde se pegue para que alguém honesto ainda tente encontrar 
uma réstia de argumentos que permitam evitar que elas sejam 
honestamente declaradas vergonhosas e consequentemente de-
cretadas inválidas.

Através destas eleições gerais, o eleitorado em quem reside 
a soberania em primeira instância, esperava ver encontrado 
quem, com legitimidade outorgada pelos votos, a possa exercer 
em seu nome. Mas o desastroso desempenho do STAE e a cum-
plicidade de instâncias de arbitragem eleitoral viciadas não vão 
seguramente permitir que ainda se possa fazer fé nos resultados 
que possam vir a ser anunciados por um presidente da CNE de 
quem, logo à partida, foi a sua própria indicação para o cargo 
uma fraude só por si.

Como se não bastasse o facto de não conhecermos uma única 
organização da sociedade civil moçambicana, com dimensão 
e expansão territorial, que tenha vindo a público defender a 
credibilidade destas eleições, apenas o facto de constatarmos 
que os únicos países que até aqui se apressaram a antecipar-se 
às próprias instituições nacionais a declararem estas eleições 
“justas, livres e transparentes” demonstra a cumplicidade com 
esta imensa fraude, que ninguém consegue encontrar argumen-
tos coerentes para a negar.

Os países que estão com pressa de explorar os recursos mo-
çambicanos, ignorando a maioria dos cidadãos eleitores, alia-
dos aos que todos os dias vemos a exibirem bens de valor ele-
vado sem nunca os termos visto a trabalhar ou a produzir, são 
curiosamente aqueles que mais cinicamente se demonstram, ao 
longo das nossas legislaturas, preocupados com a corrupção e 
com a falta de respeito pelas instituições. Mas, como agora vi-
mos, antes mesmo de o Secretariado Técnico de Administração 
Eleitoral poder fazer o seu trabalho, e antes mesmo de os ór-
gãos eleitorais de arbitragem se terem pronunciado, aparecem 
eles próprios a desrespeitar as instituições moçambicanas, em 

flagrante atitude de ingerência nos assuntos internos de Mo-
çambique. 

Basta ficarmo-nos pelos prazos legais e observarmos a for-
ma como eles são encarados para que se perceba que, quando 
convém os prazos são peremptórios, e quando não convém são 
dilatórios ou flexíveis, apenas para que um punhado de insta-
lados do regime possam continuar a explorar os cidadãos mo-
çambicanos aliados a gente de outros continentes, que pensa 
que pode andar pelo mundo a manipular Estados para atingir 
os seus objectivos onde os povos ainda se vão deixando estar 
à espera de umas migalhas para matar a fome ocasionalmente, 
tal o desespero em que se encontram, impotentes diante de ban-
didos institucionais que se apoderaram de organismos que são 
já instituições para delinquir, em vez de serem o que se espera 
deles como instituições do Estado.

O que estamos a assistir nestas eleições gerais tem todos os 
condimentos para terminar muito mal. E, quanto a nós, estão 
reunidas todas as condições para haver até uma ruptura social 
grave, que, à partida, terá como exclusivos responsáveis – a 
acontecer – aqueles que pensam que estamos em África e os 
cidadãos de Moçambique são estúpidos a ponto de não sabe-
rem que, mais uma vez, foram burlados, para que se legitimem 
aqueles que os irão burlar no dia-a-dia por mais cinco anos.

Para que não nos venham dizer que não temos propostas e 
apenas criticamos, a semana passada avançámos como hipó-
tese de solução para a crise político-social iminente a criação 
de um Governo de Gestão, em vez de propriamente um Go-
verno de Unidade Nacional (GUN), como se chegou a aven-
tar. Já estávamos antecipadamente cientes de que as fricções 
iriam agigantar-se até chegarem a um ponto em que, às armas 
para impor a ordem, só é de esperar uma reacção equivalente, 
a suscitar um grau de violência que não terá, desta vez, que 
passar necessariamente por uma acção promovida por quem 
perdeu devido às imensas irregularidades que, desde o primeiro 
momento, só não viram os observadores internacionais, que se 
refugiaram nos seus hotéis na hora em que a FIR começou a 
disparar e a lançar gás lacrimogénio.

Apurámos a nossa proposta e, sem qualquer hesitação, defen-
demos, agora, não um Governo de Gestão, porque, com esse, 
correríamos o risco de que o país paralisasse, mas um Governo 
de Transição, que começasse por dissolver o parlamento actual, 
com poderes para governar por decreto durante um certo perío-
do específico, para assegurar estabilidade e, ao mesmo tempo, 
permitir que se desmonte o actual STAE vicioso, e se crie um 
sistema eleitoral sem vícios, genuinamente moçambicano, to-
talmente despartidarizado e constituído por gente competente 
e séria, em que se possa fazer fé e deixe de estar ao serviço de 
“gangsters”. (Canal de Moçambique)
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Opinião

Por Noé Nhantumbo

Pontos de vista à “Jeremias 
Langa” ou adivinhação bruxa?

Não é por ignorância ou 
qualquer “deficit” de enten-
dimento do que sejam pro-
cessos eleitorais. Não é por 
falta de experiência ou falta 
de bagagem que se enche os 
moçambicanos do mais di-
verso tipo de mensagens. 
Também não é por falta de 
conhecimento do que sejam 
os princípios deontológi-
cos e éticos de jornalismo.

Quem se adianta e se refere 
a Filipe Jacinto Nyusi como 
PR é nada mais, nada menos, 
do que Tomás Viera Mário, 
em pelo debate televisivo da 
STV, na noite de 26 de Ou-
tubro de 2014. Isso acontece 
num momento em que ainda 
não foram anunciados os re-
sultados oficiais pela CNE.

Será por lapso, ou foi somen-
te uma abordagem leviana e 
pouco atenta de um comenta-
rista/analista pressionado por 
toda uma situação nebulosa?

Será uma mensagem que 
procura colocar os moçam-
bicanos face a “factos con-
sumados”, como desde Joa-
quim Chissano se tem feito?

Como é que deve ser vista 
a afirmação de alguém com 
o percurso jornalístico e po-
lítico de TVM? Se, para um 
observador atento, ficou a 
imagem de que o senhor em 
questão estava prestando uma 
assessoria ao partido Freli-
mo em grande parte dos seus 
“pronunciamentos”, também 
é evidente que ele pretende 
que os moçambicanos consi-
derem que os números até aqui 
avançados pelos órgãos elei-
torais sejam aceites pelos mo-
çambicanos sem reclamação.

Na esteira de “pronuncia-
mentos” plenamente parciais 
e tendentes a desvalorizar ví-
cios, ilícitos e irregularidades, 
tem sido tendência de uma 
parte dos comentaristas/ana-
listas com espaço cativo nos 
órgãos de comunicação social 
a ideia de que a violência pré-
-eleitoral e no dia das eleições 
não constitui problema. Tem 
sido passada a ideia de que 
as acusações de “enchimen-

to de urnas” são assunto que 
não existe. Assim como uma 
assessora da ministra da Justi-
ça apanhada em flagrante de-
lito tentando “encher urnas” 
não foi sancionada, quer-se 
convencer os moçambicanos 
de que aquilo não aconteceu.

Agora levantam-se analis-
tas procurando desenvolver 
teses de uma tendência étni-
co-política do voto em Gaza 
para explicar números astro-
nómicos do voto a favor da 
Frelimo e do seu candidato.  

Ignora-se propositadamente 
elementos relevantes que de-
nunciam de modo inequívoco 
um exercício meticulosamen-
te planificado de adulteração 
da vontade popular. Corta-se 
as “linhas de passe”, numa jo-
gada que já vimos no passado.

Quando o presidente 
do Conselho Constitucio-
nal alinha pelo diapasão da 
aceitação de resultados, de 
que está mesmo falando? 

A via da fraude não con-
substancia democracia nem 
confere legitimidade aos que 
venham a ser declarados ven-
cedores através da manipula-
ção e “engenharia eleitoral”.

Dizia alguém que se foi 
para eleições sem audito-
ria independente do “sof-
tware”, e isso foi grave.

Foi-se para eleições num 
ambiente conturbado, cheio 
de improvisação e de espa-
ços abertos para que gen-
te sem honestidade pudesse 
executar manobras ilícitas.

E como a honestidade escas-
seia no país e como também 
a vergonha rareia, os resul-
tados não se fizeram esperar.

Não se pode persistir em 
qualificar a nossa democracia 
como deficitária devido à sua 
tenra idade, e procurar com-
parar com situações de outros 
países vizinhos ou longínquos.  

Competência, seriedade 
e responsabilidade são ele-
mentos que se assumem e 
se aplicam, ou se renegam. 

A promiscuidade visível en-
tre os poderes democráticos, 
a coabitação aparentemente 
pacífica entre quem se apre-

senta legítimo com quem é 
conhecido como pertencente 
a zonas cinzentas dá azo para 
se tenha dúvidas quanto à ver-
ticalidade e coerência de can-
didatos e partidos. A “esposa 
de César tem de ter forma e 
conteúdo correspondente”.

 Os comentaristas/analistas 
de serviço, parte deles, esque-
cem-se rapidamente da géne-
se da guerra dos 18 meses.

Ao optar-se pela viciação 
criminosa dos resultados 
eleitorais a favor do candi-
dato da Frelimo, alguém si-
naliza que a agenda propos-
ta é arriscar mais uma vez a 
paz e estabilidade do país.

Ao optar-se pela “desor-
ganização organizada” dos 
pleitos eleitorais, dá-se um 
sinal de que os cultores da 
autocracia não desarmam 
nem se mostram com von-
tade de aceitar a vontade 
popular expressa pelo voto.

Temos um problema nas 
mãos, que não serão programas 
televisivos que vão resolver.

Aquilo que for dito ou re-
petido não vai convencer 
os moçambicanos de que o 
seu voto se reflecte nos re-
sultados anunciados, se não 
houver uma triagem séria 
das irregularidades e das 
discrepâncias dos números.

Os arranjos que se possa 
fazer entre os diferentes po-
líticos serão úteis na medi-
da em que forem capazes de 
trazer entendimentos claros 
sobre o que aconteceu e as 
vias de normalizar a situa-
ção, tendo em conta os mais 
altos interesses da nação. 

Sente-se que não existe 
clima comemorativo por-
que se reconhece que houve 
problemas graves ao longo 
do processo eleitoral e que 
as partes concorrentes es-
tão dispostas a reclamar com 
documentos e factos. Os de-
tentores do poder estarão fa-
zendo uma gestão de risco e 
ponderando saídas face ao 
que se espera que venha a ser 
a posição final da oposição.

Negar que existem pro-
blemas, alguns deles in-

sanáveis, tal é o nível de 
viciação existente e detec-
tado, seria faltar à verdade.

E admira como é jornalis-
tas de gabarito como TVM se 
negam ou hesitam em entrar 
na sua análise. A cosmética 
analítica tem consequências, 
e uma delas é convencer os 
políticos de que as avalia-
ções de tais “estrategas” são 
válidas e oferecem seguran-
ça quanto à via escolhida.

O lapso de TVM, ou 
sua convicção pessoal, 
tem o seu valor e devem 
ser tidos pelo que valem.

O pendor equilibrado de 
FL no debate de 26 de Ou-
tubro de 2014 na STV vale 
também o que vale. Cada 
um de nós tem a sua opinião 
e seu direito de tendência.

“Ninguém se desgosta dos 
gostos que tem.” Mas, enquan-
to figuras públicas, existem 
coisas que não se podem dizer.

Não queremos a repetição 
do factor “Brazão Mazula” 
como elemento condicionan-
te dos resultados eleitorais.

A CNE e o STAE falha-
ram e falham a cada dia 
que atrasam o anúncio 
dos resultados eleitorais.

Apoio a proposta de demis-
são em bloco de pessoas mui-
to onerosas para o Orçamento 
Geral do Estado e que não pro-
duzem resultados credíveis.

Amarrados em esquemas 
de “procurement” e de obe-
diência a instruções estranhas 
a um processo que se quer 
justo, livre e transparente, 
essas pessoas devem ser ba-
nidas do exercício de fun-
ções no aparelho de Estado.

Não pode haver contempla-
ções para quem fomenta cri-
ses na estabilidade nacional.

Qualquer rotura da situação 
actual de paz sofrível será di-
rectamente de imputar a quem 
viciou o processo eleitoral.

Moçambique não pode con-
tinuar a ser cobaia de expe-
riências informáticas pagas 
pelo OGE, para garantir a ma-
nutenção no poder deste ou 
daquele candidato ou parti-
do. (Canal de Moçambique)

   

Aquilo que 
for dito ou 
repetido não 
vai convencer os 
moçambicanos 
de que o seu 
voto se reflecte 
nos resultados 
anunciados, se 
não houver uma 
triagem séria das 
irregularidades e 
das discrepâncias 
dos números.
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“Na prospecção e ex-
ploração de petróleo e 
gás dominam as com-
panhias americanas.” 

“Atraídas pelo que se 
chama o ‘escândalo ge-
ológico de Tete’, nume-
rosas companhias ob-
tiveram em concessão 
largas regiões da província.” 

Serão estas citações ex-
traídas de algum documen-
to de balanço sobre a última 
década? Leia-se um pouco 
mais, da mesma fonte:

“As riquezas do solo e 
subsolo moçambicano, o 
baixo preço da mão-de-
-obra e a repressão severa 
contra os movimentos rei-
vindicativos despertaram o 
interesse dos grandes mo-
nopólios, tendo dado lugar 
a investimentos maciços.”

Isto tem toda a aparência 
de ser uma análise sobre 
esta década recente, em-
bora pareça ser da autoria 
de algum elemento ligado 
à oposição. Acontece que 
estas palavras são extraí-
das de um documento pu-
blicado há quarenta anos 
(“O Processo da Revolu-
ção Democrática Popular 
em Moçambique”), e o seu 
autor é Samora Machel.

No mesmo documen-
to pode ainda ler-se:

“As formas particular-
mente opressivas de ex-

ploração a que estão sub-
metidas as largas massas 
trabalhadoras não aparecem 
como episódicas ou margi-
nais. Correspondem, como 
se verificou, às exigências 
do colonialismo e das gran-
des companhias multina-
cionais que controlam a 
economia moçambicana.”

Como se vê, estas cita-
ções referem-se ao colo-
nialismo. Mas o facto de 
poderem ser confundidas 
com uma descrição da épo-
ca actual é eloquente quan-
to à natureza do regime que 
está instaurado no país.

E para quem estiver inte-
ressado em ler mais do do-
cumento acima citado, pro-
vavelmente basta dirigir-se 
a qualquer sede da organiza-
ção que está no poder, pois 
certamente que eles reali-
zam sessões de estudo dos 
textos de Samora Machel, 
para garantir a continuida-
de, e devem ter lá vários 
exemplares para emprestar.

O neocolonialismo, por 
conseguinte, não é mais do 
que a substituição de um 
Governo estrangeiro por um 
Governo autóctone, dando 
continuidade à mesma política.

Por outro lado, aquelas 
citações ajudam a perceber 
que a intensa campanha so-
bre as “grandes descober-
tas” de recursos minerais 

não passa de uma vigarice 
propagandística, para ocul-
tar que, o que efectivamente 
está a acontecer é a reaber-
tura do país à pilhagem des-
ses recursos, que já estavam 
a ser explorados há quarenta 
anos, mas cuja exploração 
colonialista foi interrom-
pida pela Independência 
Nacional de curta duração.

Uma política económica 
que tenha como objecti-
vo o desenvolvimento de 
um país baseia-se em duas 
áreas fundamentais: a agri-
cultura (produção de ali-
mentos) e a indústria trans-
formadora (para a produção 
de vestuário, por exemplo).

Em contrapartida, a polí-
tica económica do neocolo-
nialismo baseia-se em duas 
áreas: a indústria extracti-
va (recursos minerais) e a 
construção (infra-estrutu-
ras). E são estas as “grandes 
realizações” da última dé-
cada. Que infra-estruturas 
são essas? Estradas e linhas 
de caminho-de-ferro para 
facilitar o escoamento das 
riquezas pilhadas, deixando 
ao abandono as estradas ru-
rais. E construção de hotéis, 
para hospedarem os “inves-
tidores” neocoloniais, e de 
edifícios para escritórios e 
para habitação a custos fora 
do alcance da maioria dos 
cidadãos moçambicanos.

Há quem argumente que 
não é possível rejeitar as 
exigências dos investido-
res estrangeiros, porque 
podem desinteressar-se e 
irem investir noutros pa-
íses, mas isso é o mesmo 
que dizer que podem optar 
por irem extrair o carvão 
de Moatize no Bangladesh.

Resta perceber como 
é que ocorre a transi-
ção do colonialismo 
para o neocolonialismo.

Conforme se pode ler 
no livro “Datas e Docu-
mentos da História da Fre-
limo”, Samora Machel, 
dirigindo-se à população 
da Beira, em 15 de Junho 
de 1975, disse o seguinte:

“Se daqui a algum tempo 
me virem construir um pré-
dio, devem-me perguntar: 
então camarada Samora 
já tem um prédio? Onde 
arranjou dinheiro para 
isso? Onde está o povo 
agora? Será que o povo 
também já tem prédios?”

Sobressai a pergunta: 
“Onde arranjou dinheiro 
para isso?”. É claro que o 
dinheiro vem de onde ele 
existe, para comprar quem 
está disposto a vender-se e 
a vender um país ao desba-
rato, movido pela ganância 
cega de quem é mentalmen-
te subdesenvolvido, e não 
tem aspirações sociais, cul-

turais, espirituais, ambicio-
na apenas riqueza material.

A petulante “democracia 
ocidental”, que se conside-
ra a si mesma como sendo 
civilizada, não hesita em 
ter como fundamento da 
sua existência as mais cru-
éis ditaduras neocoloniais.

Se resta alguma dúvida, 
basta prestar atenção ao 
facto de que aqueles que 
eram os maiores inimigos 
da Independência Nacional 
da República Popular de 
Moçambique são hoje os 
maiores amigos do poder 
instalado. Isso é suficiente 
para perceber qual é a na-
tureza real deste regime.

Um regime de opressão, 
exploração e humilhação 
não pode ser remodelado. 
Só se altera por via de mu-
danças radicais, e estas, por 
sua vez, não se realizam por 
continuidade. São imprevi-
síveis, mas não caem do céu, 
como a chuva. Resultam da 
acumulação de condições 
que, num dado momento, 
produzem a transformação.

A luta contra o neocolo-
nialismo é a tarefa histó-
rica actual da nova gera-
ção africana, após quase 
meio século de ditadu-
ras neocoloniais. Se as-
sim não for, a subjugação 
dos povos africanos e a 
sua miséria serão eternas.

Por Afonso dos Santos

Do colonialismo 
ao neocolonialismo

Capim Aceso

publicidade
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Por Amade Camal

As grandes equipas

Direitos Fundamentais

Equipa é um conjunto de 
pessoas organizadas e com-
prometidas num projecto, 
com departamentos e tarefas 
específicas, a fim de agregar 
valor para o conjunto pro-
duzir resultados positivos.

As grandes equipas dife-
renciam-se das equipas por 
conseguirem resultados po-
sitivos regularmente. Esta 
regularidade deve-se ao 
facto de terem na sua ma-
triz uma filosofia coerente. 
A base de sustentação des-
sa forma de estar tem muito 
a ver com o espírito – dos 
seus regulamentos, dos adep-
tos, dos sócios e dos simpa-
tizantes. Qualquer equipa 
comete erros, porém, se os 
apoiantes partilharem va-
lores, cedo ou tarde aquela 
equipa verá os seus erros 
corrigidos, e a equipa vol-
tará às vitórias tradicionais.

Esta fórmula aplica-
-se a qualquer modalidade 
desportiva, social, cultu-
ral, económica e política. 

Neste momento da res-
saca eleitoral, a vitória do 
vencedor tradicional, a 
Frelimo, não é novidade. 

Normalmente, um parti-
do político na governação 
por período longínquo sofre 
um desgaste de imagem, in-
cumprimento de promessas, 
diversidade de ideias, es-
cassez de criatividade, sen-
timento de posse absoluta, 
abuso de poder e particular-
mente mudança geracional.

Os concorrentes mais di-
rectos, nomeadamente a Re-
namo e o MDM, apesar de 
serem mais jovens, em parti-
cular o MDM, não encontra-
ram o modelo ideal de equi-
pa, muito por culpa das suas 
géneses: a Renamo nasce de 
uma vontade de regimes do 
“apartheid” em destabilizar 
a revolução nacionalista mo-
çambicana; o MDM nasce de 
dissidentes não militares da 
Renamo e de um fosso entre 
a Frelimo e a Renamo cujo 
espaço político não estaria a 

ser ocupado respectivamente.
A Renamo, na transfor-

mação de força militarizada 
para partido político, nunca 
se encontrou. Os seus diri-
gentes, membros e simpa-
tizantes não souberam tra-
duzir os seus intentos (além 
do poder) em princípios, na 
prática não se estruturaram. 
Apesar de terem criado ór-
gãos no partido, esses não 
desempenharam o seu papel 
eficazmente. O partido Re-
namo vivia das declarações 
(muitas vezes desadequa-
das) dos seus presidente e 
secretário-geral. Quando al-
gum quadro superior abria a 
boca, normalmente era para 
radicalizar. À medida que foi 
perdendo ou abstendo-se dos 
pleitos eleitorais, a equipa 
desintegrava-se, chegando 
muito perto da extinção. As 
lutas internas agudizaram-se, 
as posições radicalizaram-
-se, levando o seu líder ao 
auto-exílio. Esta(s) crise(s) 
devem-se ao facto de a  
“equipa” do partido Rena-
mo não ter outros valores 
no seu denominador comum  
além do objectivo  “o poder”.

O MDM, apesar de sur-
gir para ocupar um espaço 
deixado livre pelo desgas-
te e arrogância da direcção 
da Frelimo, bem como pela 
estratégia fracturada da Re-
namo, deixou largas espe-
ranças a esse segmento do 
eleitorado, prometendo tor-
nar-se na terceira via. O seu 
sucesso inicial foi um pre-
sente envenenado, uma vez 
que os seus dirigentes não 
estariam preparados para se 
tornarem numa força de di-
mensão nacional. Uma vez 
mais, a falta de valores no 
denominador comum e a au-
sência de uma estrutura par-
tidária forte e coesa fez do 
MDM uma falsa promessa. 

As grandes equipas não 
podem depender do presi-
dente e dos seus colabora-
dores próximos. Se estes 

errarem, as estruturas da 
equipa devem estar pron-
tas para corrigir e repor a 
cultura respectiva, de for-
ma que não percam o rumo.

Estas estruturas (órgãos, 
sócios/membros e sim-
patizantes) devem estar 
acima de qualquer direc-
ção, impreterivelmente.

Assim sendo, sempre que 
os princípios e valores forem 
violados, os simpatizantes e 
sócios/membros poderão ac-
tivar ou pressionar os respec-
tivos órgãos, a fim de corrigir. 

É assim nos grandes clu-
bes, associações, federa-
ções, partidos políticos, etc.

A Frelimo, ao longo do 
tempo, provou estar ao nível 
das grandes equipas, apesar 
de, às vezes ter desapontan-
do uma parte considerável do 

seu eleitorado num passado 
recente. Os órgãos do partido 
deram ouvidos aos simpati-
zantes e membros, tomando 
a decisão acertada e esco-
lhendo o candidato certo para 
um contexto eleitoral difícil.

As promessas devem 
ser cumpridas. Em demo-
cracia, cinco anos passam 
depressa, e logo estare-
mos de volta a pedir votos. 

 Aos partidos que não 
atingiram a totalidade dos 
objectivos, deverão apro-
veitar este interregno para 
melhorarem as suas equi-
pas, tornando-as vencedo-
ras, ao invés correm o ris-
co de descerem de divisão.

Moçambique é de to-
dos os moçambicanos.

A luta continua,
(Canal de Moçambique)

Uma empresa de prestação de serviços, sedea-
da na cidade de Maputo, pretende contratar um 
Técnico de Recursos Humanos
Funções:
• Gestão de Recursos Humanos da empresa e 

de Clientes
• Responsável e interlocutor entre os clientes 

da empresa e diversas instituições
Requisitos:
• Formação na área de Recursos Humanos;
• 3 a 4 anos de experiência;
• Capacidade de liderança;
• Domínio da Legislação Laboral em vigor e 

outras relacionadas;
• Domínio do Programa de Processamento de 

Salários “Primavera”.

Anúncio  de vaga para 
Técnico RHumanos

A carta de candidatura (incluindo o curriculum 
vitae) deve ser enviada para a CAIXA  POS-

TAL  1954 - Cidade do MAPUTO

publicidade

   

As grandes 
equipes 
não podem 
depender do 
presidente e seus 
colaboradores 
próximos. Se 
estes errarem 
as estruturas
da equipe devem 
estar prontas 
para corrigir e, 
repor a cultura 
respetiva de 
forma que 
não percam 
o rumo.
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“Voyage au Mozambique. 
Maputo” 

Por José Pimentel Teixeira

Estante Austral (10)

Todas as urbes são objecto 
de bibliografia dedicada, mais 
ou menos esmerada, de diverso 
teor. Seja em registos mais lite-
rários, em crónica ou em ficção, 
em que surgem elas como palco 
ou mesmo matéria-prima. Às 
vezes, por grandeza do alcança-
do, tornando-se essa ficção mais 
“a cidade” do que o próprio real, 
assim este ultrapassado, como a 
Alexandria de Lawrence Durrel 
ou a Veneza de Hugo Pratt. Seja 
também em registo ensaístico, 
usualmente mais dedicado à his-
tória urbana, seu povoamento e 
construção, por vezes em mos-
tras monográficas, por vezes em 
especializações, viradas para 
as características e inquirições 
arquitectónicas ou urbanísticas, 
até sociológicas. E ainda os 
livro-objecto, celebratórios das 
cidades, obras de seus aman-
tes, desposados ou ocasionais, 
olhando as suas belezas, seus 
encantos, em suma, o seu gingar.

Não abunda em Moçambique 
este registo de publicação. En-
tre outros há estudos monográ-
ficos, de incidência histórica, 
sobre algumas cidades, edita-
dos com brio pela Faculdade 
de Arquitectura da UEM e al-
guns outros mais especializados 
pelo Centro de Estudos de Po-
pulação, também da UEM. Na 
ficção é Maputo que mais tem 
convocado os autores, sendo 
certo que por vezes convocado 
na sua característica de “Nação” 
(como tantas vezes os longín-
quos rurais se lhe referem) ou 
seja, como ilustrando o proces-
so nacional, no que é exemplo-
-mor o “Crónica da Rua …” 
de Borges Coelho. Mas ainda 
assim será difícil um dia (e até 
neste nosso presente) entender o 
Maputo-cimento sem reparar no 
“A Canção de Zefanias Sforza” 
de Patraquim ou em “A Mal-
dição de Ondina” de António 
Cabrita. E, mais ainda, sentir o 
Maputo-todo d’agora sem per-
correr, demoradamente, a pau-
latina obra de Aldino Muianga.

Mais escasso ainda é o regis-
to dos chamados livro-objecto, 
celebratórios e demonstrativos, 
inexistente mesmo se para além 
da capital. Seja porque sempre 

produtos de maiores custos na 
edição seja também pela pres-
são intelectual que as gentes 
da escrita têm, essa de exercer 
a análise crítica, quantas vezes 
esquecidos que não há crítica 
sem paixão, sem nos suspender-
mos face ao enleio inspirado, 
abraçado. E que depois, depois 
do namoro enlevado, se poderá 
olhar mais analiticamente para 
as características sociológicas 
e físicas, para os percursos an-
teriores e para os desejados.

Neste registo de namoro, sau-
dável, convoco a atenção para 
este livro bilingue (em francês 
e português) “Voyage au Mo-
zambique. Maputo” [“Via-
gem a Moçambique. Maputo”, 
claro], publicado em 2005 em 
França (editora Garde-Temps). 
Escrito por Pascal Lettelier, 
autor francês, sociólogo de for-
mação, autor de textos de via-
gens em África, argumentista 
de cinema entre outras activi-
dades, que aqui foi co-adjuvado 
por Jordanne Bertrand, jor-
nalista que foi correspondente 
da Radio France Internationale 

em Moçambique durante qua-
tro anos, e que neste livro foi 
responsável pelas curtas bio-
grafias incluídas. E um alarga-
do leque de fotografias de Luís 
Basto, ilustrando esta cidade-
-Maputo festejada no livro.

É óbvio que se trata de um li-
vro de visitante, algo que causa 
características que lhe são al-
guns limites. Mas é preciso que 
percebamos que são também 

essas características-limites que 
fazem o encanto do livro. Pois 
nele se demonstra o mais visível 
ao recém-chegado. E em assim 
sendo pode o natural, habitante 
ou amante da cidade encontrar 
tanto do mais belo (com o que 
já de si problemático tem esta 
noção) e até do mais “pitores-
co” tem a “sua” cidade, como 
também perceber o que em Ma-
puto encanta o olhar externo. 
Um olhar informado, entenda-
-se, que o livro demonstra uma 
visita curta mas também uma 
atenção de quem tem mun-
do e sensibilidade crescida.

Nele temos um roteiro urba-
no do Maputo-cimento, entre 
a Costa do Sol e o Alto Maé, 
um breve historial da cidade, e 
pinceladas da trepidante vida 
diurna e nocturna, uma atenção 
pela baía, esse azul que então 
ainda entrava pela cidade, qua-
se desprovida das barreiras de 
betão que vêm florescendo. E 
missangas belas, os retratos de 
algumas personagens, essas que 
fazem a cidade, dos anónimos, 
alguns até molwenes, mas sem 

registo vitimizador. E de pes-
soas mais conhecidas: revejo 
agora, com ternura, os perfis 
dos célebres barbeiros, o senhor 
Júlio do “Salão Azul”, o senhor 
José Maria do “Salão Nacional” 
(que, fiel cliente, frequentei du-
rante tantos anos). E também 
as pessoas renomadas surgem: 
Claúdia Constance, a jovem 
jornalista da TVM de então, 
que conheci na secção cultural, 
a “namorada de Moçambique” 
como eu dizia, (também) des-
vanecido com a sua beleza e 
simpatia, tão transpostas para 
a sua telegenia nacionalmente 
admirada, e que veio a cometer 
poesia. E, por último, Marceli-
no dos Santos (também poeta 
Kalungano), homem grande da 
história nacional, seu patrimó-
nio – será que as pessoas esta-
rão cientes que Marcelino dos 
Santos deverá ser actualmente 
o decano do movimento co-
munista internacional?, assim 
personagem “maior do que a 
vida”, algo que deverá estar 
para além das questiúnculas 
políticas internas ao país …

Regressar a este “Voyage a 
Mozambique. Maputo”, obra 
de há uma década, é assim um 
olhar carinhoso sobre o Maputo 
que virava de milénio. Encon-
trar-lhe o que ainda está, ver um 
pouco do que já foi. Não é uma 
obra perfeita (coisa que não há), 
tem os limites sociológicos que 
apontei, espacialmente muito 
centrada em algum “cimento”, 
demasiado pitoresco – mas 
mesmo este é significante, pois 
quando vemos tantas fotos de 
gente na praia poderemos lem-
brar a mudança dos hábitos de 
lazer e de festividade que ocor-
reu nos finais de XX, quando a 
população do grande Maputo 
começou a frequentar a praia, 
para evidente desconforto dos 
habitantes do “cimento” mais-
-burguês… Não está o livro mui-
to bem impresso, terá, para meu 
gosto, demasiadas fotografias, 
acumuladas numa paginação 
amadora, um frenesim de ima-
gens que, afinal, incomunica.

Mas é… Maputo. A gente 
sabe que tem defeitos. Mas, 
caramba, gostamos. (Canal de 
Moçambique)

   

Na ficção é 
Maputo que mais tem 
convocado os autores, 
sendo certo que por 
vezes convocado na 
sua característica
 de “Nação”.
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  Raimundo Moiane

O crime violento está a to-
mar proporções alarmantes na 
capital do país, Maputo, com 
a reactivação dos raptos e com 
assassinatos à mistura. O “Ca-
nal de Moçambique” está na 
posse de informação que dá 
conta de um sindicato do cri-
me organizado composto por 
agentes da PIC, que trabalham 
para criminosos, quer em rap-
tos quer em assassinatos por 
encomenda. Numa única se-
mana, ocorreram quatro epi-
sódios de sequestro e o bale-
amento de um agente da PIC. 

Na noite da passada sexta-
-feira, indivíduos desconheci-
dos assassinaram a tiro Paulo 
Estevão, vulgarmente conhe-
cido como “Danger Man”.

“Danger Man” levou três ti-
ros, um na zona de abdómen 
e dois na cabeça, em frente à 
sua barraca, próximo da sua 
casa, no Bairro da Polana-
-Caniço, Quarteirão 53, na 

cidade de Maputo. Segundo 
testemunhas ouvidos pela nos-
sa Reportagem, os assassinos 
deslocavam-se numa viatu-
ra de marca Toyota Mark II.

 Depois de baleado, “Dan-
ger Man” foi levado para o 
Hospital Central de Mapu-
to pela sua esposa, mas per-
deu a vida pelo caminho.

“Danger Man” exer-
cia ultimamente a função 
de guarda-costas do can-
didato da Frelimo, Fili-
pe Nyusi, e da sua família.

O porta-voz da Polícia 
da República de Moçambi-
que na cidade de Maputo diz 
que não tem pistas dos as-
sassinos de “Danger Man”.

“Danger Man” junta-se à 
lista do grupo dos envolvidos 
na morte do jornalista Car-
los Cardoso que encontra-
ram a morte por assassinato 
a tiro. “Danger Man” esteve 
na cadeia durante oito anos.
(Canal de Moçambique)

“Danger Man” 
morto a tiro 
em Maputo

“Danger Man” era guarda-costas 
de Filipe Nyusi
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  José Jeco

Mas depois ficou provado que 
não passou de uma invenção 
da Frelimo, em retaliação pelo 
caso da chefe de operações do 
STAE e membro da Frelimo, 
Sónia Zimba, que foi detida 
em flagrante delito a falsificar 
editais a favor de Filipe Nyusi.

Num caso até aqui pouco cla-
ro, a Comissão Provincial de 
Eleições de Sofala ordenou, na 
semana passada, a detenção do 
vogal e membro do Movimen-
to Democrático de Moçam-
bique (MDM) Lucas Zabica, 
acusando-o, sem provas, de ter 
falsificado um edital de Chiba-
bava, sem, no entanto, infor-
mar a favor ou em prejuízo de 
quem. Mais tarde, ficou claro 
que não passou de uma inven-
ção dos vogais da Frelimo, pois 
não havia provas, e o vogal do 

MDM acabou por ser solto. 
O vogal do MDM na Comis-

são Provincial de Eleições de 
Sofala, Lucas Zabica, chegou 
a ser encarcerado na 1.a Esqua-
dra da PRM Chaimite, na Bei-
ra. Após uma acareação junto 
da Polícia, ficou provado que 
o vogal não havia falsificado 
qualquer edital, e tudo não pas-
sou de uma invenção dos vo-
gais da Frelimo, em retaliação 
pelo facto de a chefe de opera-
ções do STAE, que é da Freli-
mo, ter sido detida, na passada 
segunda-feira, em flagrante de-
lito a falsificar editais a favor 
da Frelimo e de Filipe Nyusi.

Os acusadores não con-
seguiram mostrar o referido 
edital falsificado. Foi apenas 
uma acusação sem fundamen-
to, demonstrando algum de-
sespero do partido Frelimo. 
(Canal de Moçambique)

Beira

Comissão Provincial de Eleições 
tenta acusar vogal do MDM de 
falsificação de editais  

  José Jeco

Está a crescer o número de pes-
soas com perturbações mentais 
na província de Manica, mais 
concretamente na sua capital, 
Chimoio. Dados divulgados pe-
las autoridades médicas locais in-
dicam que o número de dementes 
aumentou para 2200, em compa-
ração com os anteriores 1300 con-
tabilizados no primeiro trimestre 
do ano passado. O panorama é 
preocupante, estando localizado 

na faixa etária dos 18 aos 35 anos.
Segundo o médico-chefe 

provincial de Manica, Firmi-
no Jaqueta, o consumo ex-
cessivo de álcool e de dro-
gas são as principais causas.

 Jaqueta diz ainda que este 
número de doentes mentais 
não inclui os que não procu-
ram assistência médica nas di-
versas unidades sanitárias que 
funcionam na província, visto 
que existem ainda muitos que 
circulam pela província sem 

terem ido a um posto médico. 
Em relação às mulheres que 

caem na demência, Firmino Ja-
queta aponta como causas os 
conflitos sociais: o divórcio, a 
expropriação de bens e de filhos, 
o ciúme. Entretanto, Jaqueta diz 
que o sector da Saúde em Ma-
nica encontra-se neste momento 
sem possibilidades de acolher 
doentes psíquicos, apontando 
para o facto de o Centro Psiqui-
átrico de Chissui estar superlo-
tado. (Canal de Moçambique)

Consumo excessivo de álcool e drogas como causas

Aumenta números de dementes em Chimoio

Publicite a sua marca aqui.
Contacto: 82 36 72 025 | 84 21 20 415

publicidade
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Um funcionário do Tribunal da Cidade de Quelimane disse ao MDM que o seu 
recurso era improcedente, sem sequer o submeter ao juiz. O mesmo tribunal recebeu 

o recurso da Renamo, mas, até à noite de quinta-feira, não se tinha pronunciado 
sobre o mesmo, apesar de, nos termos da Lei Eleitoral, tratar-se de um tribunal 

especial cujas decisões são de carácter urgente.

  Bernardo Álvaro

A Comissão Distrital de Elei-
ções de Quelimane conside-
rou extemporâneos os recursos 
submetidos pelos partidos Re-
namo e  Movimento Democrá-
tico de Moçambique acerca do 
desaparecimento de 39 editais 
e actas que, consequentemen-
te, não foram contabilizados 
na cidade de Quelimane, e 
acerca de outras irregularida-
des detectadas durante a vo-
tação e a contagem de votos.

Segundo Paulo Araújo, do 
gabinete eleitoral do MDM na 
Zambézia, para além da Co-
missão de Eleições, também 
o Tribunal Judicial da Cidade 
de Quelimane considerou im-
procedente o recurso do MDM 
submetido na quarta-feira.

“Mas a improcedência foi 
comunicada verbalmente por 
um funcionário da Secretaria 
do tribunal, que nem sequer 
se dignou submeter. Limitou-
-se a ler, e depois devolveu ao 
mandatário, alegando que era 
improcedente, por causa dos 
prazos”, disse Paulo Araújo.

A mesma sorte coube à Rena-
mo. Segundo a deputada Maria 
Inês Martins, o tribunal disse 
primeiramente para apresentar 
provas, mas, apresentadas as 
provas, ainda não havia respos-
ta até à noite de quinta-feira.

“O nosso processo está a de-
correr. Continuamos a aguardar 
pelo ‘pronunciamento’ do tribu-
nal”, disse Maria Inês Martins.

A Comissão Eleitoral de 
Quelimane anunciou os resulta-
dos do apuramento intermédio 
quando era 1 hora da madruga-
da de segunda-feira, ou seja, um 
dia depois do prazo estabeleci-
do por lei para o anúncio dos 
resultados, que é de 72 horas.

A Comissão não distribuiu 

nesse momento os editais e 
as actas aos partidos políticos 
concorrentes, aos observadores 
e à imprensa, tendo feito isso 
apenas na terça-feira, o que não 
permitiu aos partidos prepara-
rem os recursos. A recolha dos 
editais, tanto nas mesas como 
no STAE, para enviar à Comis-
são de Eleições, e a publicação 
dos resultados foi um processo 
demorado e “extemporâneo”.

O processo eleitoral na cidade 
de Quelimane foi caracterizado 
por inúmeras irregularidades: 
abertura tardia das urnas, atra-
sos na divulgação dos resulta-
dos, viciação dos boletins de 
voto a favor do partido no po-
der. Na Escola Primária Com-
pleta de Coalane,  20 boletins 
de votos previamente preenchi-
dos a favor do candidato Fili-
pe Nyusi foram neutralizados 
pela presidente da mesa, facto 
que foi confirmado, no local, 
ao “Canal de Moçambique”, 
por Abílio Baessa Fonseca, di-
rector provincial adjunto do 
STAE, que disse que os bole-
tins estavam assinalados com 
tinta vermelha recente, e que, 
caso não houvesse atenção, o 
eleitor, ao assinalar num outro 
candidato, tornaria o voto nulo.

Editais e actas desaparecidos 
e não contabilizados

Cerca de 39 editais e actas – 
correspondentes a igual número 
de mesas e equivalentes a pelo 
menos 31.200 eleitores que 
votaram no passado dia 15 de 
Outubro – foram dados como 
desaparecidos e com proble-
mas de divergências de dados, 
não tendo por isso sido proces-
sados pela Comissão de Elei-
ções da Cidade de Quelimane.

A cifra representa 20% do 
total das 180 mesas instala-

das na cidade de Quelima-
ne. Portanto, pode-se consi-
derar que houve um quarto 
dos eleitores que votou, mas 
“o voto deles não contou”.

A presidente da Comissão 
de Eleições de Quelimane, 
Rosa Camões Bombino, dis-
se ao “Canal de Moçambique” 
que qualquer reclamação que 
seja feita pelos partidos polí-
ticos apenas poderá ser levada 
em consideração pela Comis-
são Provincial de Eleições. Os 
dados referentes à cidade de 
Quelimane já foram encami-
nhados. Para já, a Comissão 
Provincial de Eleições negou 
considerar as reclamações.

Os dois principais partidos da 
oposição, a Renamo e o MDM, 
anunciaram, na tarde de terça-
-feira, que iriam submeter recur-
sos, argumentando que tinham 
provas das irregularidades ocor-
ridas e possuíam em seu poder 
os 39 editais desaparecidos 
das mãos do STAE, mas que a 
Comissão Eleitoral e o STAE 
se recusavam a considerá-los.

Os dois partidos disseram 
também que, em alguns ca-
sos, o STAE apresentou ori-

ginais de editais que não 
conferem com as cópias dos 
editais em poder daqueles par-
tidos, de observadores e de 
outros partidos concorrentes.

Alguns membros da Comis-
são de Eleições de Quelimane 
bem identificados, mas que fa-
laram na condição de não se-
rem identificados, denunciaram 
que, noutros casos, foram en-
contrados editais assinados por 
todos os membros das mesas, 
mas que não tinham preenchi-
mento. Outros editais tinham 
a assinatura do presidente da 
mesa, que assinava em nome 
de todos os membros da mesa.

Omissão da verdade

O apuramento intermédio das 
recentes eleições gerais, anun-
ciado na madrugada da passada 
segunda-feira pela Comissão 
de Eleições da Cidade de Que-
limane, está ferido de graves 
irregularidades, que foram re-
conhecidas mais tarde pela pró-
pria Comissão e pelos partidos, 
depois de terem sido alertados 
pelo “Canal de Moçambique” 
de que os dados não conferiam.

Pelo menos editais com 
31.200 eleitores que votaram 
não foram processados, por-
que desapareceram, e alguns 
tinham divergências de dados, 
estes últimos em número de 
8 editais referentes à eleição 
para Presidente da República.

Durante a publicação dos 
resultados, a presidente da Co-
missão de Eleições de Queli-
mane, Rosa Camões Bombino, 
deu a conhecer não tinham sido 
processadas 13 mesas, por de-
saparecimento e divergências 
de dados. Aquele órgão elei-
toral omitiu o número exacto 
das mesas não contabilizadas.

São 39 (20%) mesas não pro-
cessadas, das quais 8 para a elei-
ção do Presidente da República, 
por divergências de dados, e 31 
mesas por desaparecimento dos 
editais e actas, sendo 17 para 
Assembleia da República e 14 
para a Assembleia Provincial.

Enquanto isso, foram devol-
vidos os mapas do distrito de 
Namarrói, ainda na província 
da Zambézia, por estes terem 
sido enviados à CPE da Zam-
bézia sem acompanhamento 
dos cadernos, actas e editais.

Na cidade de Quelimane, 
para as presidenciais, Afonso 
Dhlakama obteve 31.346 votos 
(48,86%), Filipe Nyusi obteve 
24.132 (37,62%) e Daviz Si-
mango obteve 8665 (13,50%).

Nas legislativas, a Rena-
mo obteve 22.674 (38,77%), 
a Frelimo 20.862 (35,67%) e 
o MDM 14.390 (24,60%) dos 
votos expressamente válidos.

Foram inscritos 136.953 elei-
tores, votaram 63.536 (46,39%), 
72.990 (53,29%) abstiveram-se. 
Houve 2551 votos em branco e 
2057 votos nulos. Foram valida-
dos 58.478 (91,4%) do total dos 
votos. (Canal de Moçambique)

Comissão de Eleições da Zambézia 
rejeita queixas da Renamo e do 
MDM em Quelimane



Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 29 de Outubro de 201416

Centrais

2001

31 de Dezembro. Através da 
Espírito Santo Control, onde os 
ramos da família estão repre-
sentados, o grupo domina, com 
recurso a um esquema de cas-
cata de holdings, as duas áreas: 
financeira (BES e Tranquilida-
de) e não financeira (Comporta, 
Portugália, Hotéis Tivoli, pro-
priedades na América Latina). 
Esta estrutura permite controlar 
a jóia da coroa (o BES) com 
uma reduzida posição (5%) 
face ao efectivo poder que têm 
no banco. Para aliviar o esforço 
da família em termos de endi-
vidamento, todos os anos são 
atraídos para as holdings novos 
accionistas. O BES vai aumen-
tar o capital em 500 milhões.

Pouco depois, Margarida 
Queiroz Pereira, em guerra com 
os irmãos, Pedro e Maude Quei-
roz Pereira, assumiu cerca de 
3% da ESFG (dona do BES), 
parte com crédito do banco e 
parte com o fruto da venda das 
suas acções da Semapa a três 
offshores representadas pelo 
BES. O episódio foi já revela-
do pela Revista 2 [22/12/2013]: 
ao manter segredo sobre a real 
titularidade das três socieda-
des, que sempre pertenceram 
ao GES, Salgado vai alimen-
tar um caldo de desconfiança 
entre parceiros. E, em 2013, 
culminará na saída do GES da 
Semapa e da Semapa da ESFG.

2002

Este é o ano em que o BES 
cria uma extensão financeira a 
Angola: o BESA. “A aposta ób-
via seria Carlos Silva, mas Sal-
gado optou por entregar a pre-
sidência [do BESA] ao Álvaro 
Sobrinho. Os dois são tecnica-
mente muito bons, não há dúvi-
da. Mas o Sobrinho e o Salgado 
tinham as suas agendas que con-
vergiram durante anos”, recorda 

um ex-colaborador do BESA, 
onde Sobrinho, Carlos Silva e 
Ricardo Salgado são accionis-
tas a título individual. O actual 
vice-presidente do BCP, Carlos 

Silva, hoje à frente do angola-
no Banco Privado Atlântico, 
será considerado, em 2014, pelo 
Jornal de Negócios o 34.º mais 
poderoso da economia portu-
guesa. Já Sobrinho está a bra-
ços com problemas na justiça.

27 Março. João Rocha, ex-
-presidente do Sporting e ex-
-quadro do BES, anda às turras 
com Salgado. E escreve uma 
carta aos accionistas do ban-
co e aos da PT Multimédia (de 
que era investidor) a chamar a 
atenção para “operações pou-
co transparentes” resultantes 
de financiamentos “mistério” 
de “7,5 milhões de euros a três 
companhias nas ilhas Caimão”, 
com “um capital ridículo de cer-
ca de 30 mil euros”. O BES ar-
gumenta que os movimentos de-
correm “ao abrigo da supervisão 

do Banco de Portugal (BdP)”.
Por detrás das disputas, estão 

sempre interesses. Neste caso, 
está um empréstimo antigo con-
cedido pelo BES para Rocha 
comprar um palacete na Rua de 
São Bernardo à Lapa, em Lis-
boa. O banco reclama “um cré-
dito de 2,97 milhões de euros”, 
mas o sportinguista contrapõe 
com “1,665 milhões de euros”. 
O desacordo arrasta-se e, a dada 
altura, Rocha foi ter com Joe 
Berardo, cliente e accionista do 
BES: “Podes arbitrar um acordo 
com o Salgado?” O amigo in-
daga: “Qual é o teu preço?” De 
seguida, Berardo procura o ban-
queiro: “Isto é uma chatice para 
vocês. Mas, para o Rocha reti-
rar as providências cautelares 
[sobre o banco], compram-lhe 
as acções do BES e incluem no 
negócio a dívida da casa.” Ao 

PÚBLICO, Berardo confirmou 
que foi “intermediário”, mas 
nada mais pode dizer por “es-
tar sujeito a confidencialidade”.

Enquanto o acordo não é 
assinado, Rocha bombardeia 
o BdP e a CMVM com infor-
mação a queixar-se de que “o 
BES se recusa a explicar os 
contornos pouco transparentes 
do negócio de compra e ven-
da dos prédios do Marquês de 
Pombal, assinado com a Iber-
visão, que se supõe ser do se-
nhor Vítor Santos”, o construtor 
benfiquista com o petit nom 
“Bibi”, “sócio” de José Neto, 
gestor do Banco Internacio-
nal de Crédito (BIC), do BES.

215milhões de euros era 
quanto os três principais clubes 
de futebol (Benfica, Sporting e 
Porto) deviam ao BES em 2013, 
segundo estimativas de analistas

Entenda os contornos que levaram a crise do 
Grupo Espirito Santo cerca de 150 anos 
depois  de um império de sucesso (II)

Durante vários meses, a “Revista 2” tentou perceber como se gerou a bola de neve 
que ninguém conseguiu controlar, mas que acabou por arrasar o segundo maior banco 

português. Uma actuação imprudente e de suspeita de ilicitudes do seu accionista, 
o GES, contribuiu para o fim de um grupo com quase 150 anos. 

   

215milhões de 
euros era quanto 
os três principais 
clubes de futebol 
(Benfica, Sporting 
e Porto) deviam 
ao BES em 2013
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Sempre houve grande vizi-
nhança entre a indústria de be-
tão e o BES, que chega a ter 
uma agência no Saldanha de-
dicada apenas a servir clientes 
construtores das zonas de Lis-
boa e de Sintra. A ligação vai 
acentuar-se nos anos seguintes 
e revela-se, aliás, com a crise 
económica, um detonador dos 
problemas financeiros do gru-
po. Em 2013, o banco foi obri-
gado a registar 1,423 milhões 
de euros de provisões para fazer 
face às imparidades de crédito 
(perdas potenciais por finan-
ciamentos na área imobiliária).

Esta é uma época de caça-
das em herdades alentejanas, 
como a do construtor José 
Guilherme, que juntam alguns 
banqueiros, advogados, polí-
ticos, dirigentes de clubes de 
futebol. Ricardo Salgado parti-
cipa, pois o seu relacionamen-
to com José Guilherme era de 
casa. Também vão José Neto, 
José Manuel Espírito Santo, 
administrador do BES, ou o 
sportinguista Sousa Cintra e o 
benfiquista Luís Filipe Vieira.

6 de Abril. José Manuel Du-
rão Barroso é eleito para chefiar 
o Governo. O que remete para 
uma cena ocorrida três anos an-
tes. À hora de almoço, no restau-
rante Pabe, em Lisboa, coinci-
diram na mesma sala, por mero 
acaso, jornalistas do PÚBLICO, 
da SIC e de O Independente. E 
ainda donos de duas agências 
de comunicação. O ex-ministro 
das Finanças Sousa Franco es-
tava acompanhado do ex-direc-
tor-geral do Tribunal de Contas 
José Farinha Tavares e andava 
irritado com António Guter-
res que o substituíra por Pina 
Moura, na sequência do veto 
à venda do controlo da Mun-

dial Confiança ao Santander.
Sousa Franco era surdo de um 

ouvido, falava alto e tinha o seu 
quê de “extrovertido”. Depois 
de classificar o governo remo-
delado de Guterres como “o 
pior desde o de Dona Maria”, 
considerou com desdém: “Du-
rão Barroso é o homem do BES” 
de quem recebe “uma avença [e 
ainda carro e motorista]” e “foi 
às custas do banco que foi para 
os EUA tirar o doutoramento 
que nem concluiu”. O Indepen-
dente fez manchete da conversa.

10 de Julho. O BES anuncia 
que investiu dois milhões de eu-
ros para patrocinar o Benfica, o 
Porto e o Sporting. A decisão foi 
precedida de um debate na co-
missão executiva do BES à volta 
do posicionamento no negócio 
futebolístico que é, por nature-
za, mediático. O ex-gestor José 
Manuel Espírito Santo relata a 
um grupo de amigos: “A área 
de comunicação do banco quis 
apostar no futebol, mas estavam 
todos contra por ser muito caro 
e porque teriam de patrocinar o 
Sporting, o Benfica e o Porto.” 
O director contraria-os: “Os 
benefícios de imagem vão ul-
trapassar em muito os custos, 
quando passarmos a patrocinar 
a selecção nacional.” Então, 
Salgado delibera: “Ou apoiamos 
todos ou nenhum.” E apoiaram 
todos. Em 2013, os analistas 
admitiam que a dívida ao BES 
dos três principais clubes de fu-
tebol (Benfica, Sporting e Por-
to) era de 215 milhões de euros.

Final de 2002. Quando a 
CMVM começa a investigar o 
ex-presidente do BESI, Manuel 
Serzedelo, por participação em 
negócios paralelos ao banco, 
Ricciardi, ainda administrador, 

vê uma aberta para o substituir. 
Mas Salgado defende Serze-
delo. Um ex-quadro do BESI 
lembra-se que Ricciardi, ain-
da administrador do BESI, foi 
pedir “a ajuda de um amigo 
com pontes na comunicação 
social”. Versão que este nega. 
Seja como for, o tema chega às 
primeiras páginas dos jornais.

2003

17 de Janeiro. Uma sexta-
-feira. O Independente avança 
que Serzedelo, que também é 
administrador da PT e do BES, 
deu ordens de compra de meio 
milhão de acções da PT Mul-
timédia. O negócio gera uma 
mais-valia de cerca de 1,5 mi-
lhões de euros ao vendedor, a 
Companhia de Cervejas Estrela, 
de que Serzedelo é accionista 
e também gestor. Na sequência 
da polémica, Serzedelo anuncia 
que se afasta de todas as em-
presas, e José Maria Ricciardi 
é eleito presidente do BESI.

2004

Janeiro. O BES estava a tor-
nar-se um pólo de atracção de 
interesses empresários, finan-
ceiros, políticos. E os centros de 
poder geram conivências e laços 
de solidariedade. O mandato 
presidencial de Jorge Sampaio 
vai concluir-se a 9 de Março de 
2006 e nos corredores políticos 
correm rumores de que Santana 
Lopes planeia avançar. É tem-
po de encontrar um candidato. 
Quem melhor do que o ex-co-

laborador do banqueiro, Durão 
Barroso, agora em São Bento, 
para debater o tema? Então, Sal-
gado convida o ainda primeiro-
-ministro e a mulher, Margarida 
Sousa Uva, para um jantar na 
casa de Cascais, que estende 
a mais dois casais: Aníbal e 
Maria Cavaco Silva e Marcelo 
Rebelo de Sousa e Rita Amaral 
Cabral, que viria a ser adminis-
tradora não executiva do BES. 
Salgado justifica o encontro 
como “um jantar privado de 
casais com laços de amizade”.

15 de Janeiro. As multinacio-
nais e as grandes empresas têm 
uma prática de oferecer viagens 
aos media, o que gera um am-
biente informal favorável a pas-
sar mensagens que interessam. 
Entre Salgado e a comunicação 
social sempre houve uma empa-
tia recíproca. Salgado gostava 
de falar através dos jornalistas, 
os jornalistas viam nele o poder. 
Se necessitava de enviar reca-
dos, o banqueiro promovia en-
contros em locais inesperados. 
Um deles decorre em Megève, 
nos Alpes franceses, onde fala 
da tentativa de concentração 
com o BPI: “Não se concretizou 
devido ao grande peso que o La 
Caixa (16%) tinha. Não somos 
ingénuos e percebemos o ris-
co.” Observações reproduzidas 
na imprensa do dia seguinte.

Ora, Fernando Ulrich, do 
BPI, não tinha, evidentemente, 
digerido a reviravolta da fusão 
com o BES e, de Lisboa, repli-
ca: “Foi o BES, e não o BPI, 
que rompeu as negociações.” 

“Nem temos nada a aprender 
com o dr. Ricardo Salgado em 
matéria de independência da 
gestão, de apoio a centros de 
decisão nacional e de obtenção 
de mais-valias por vendas a es-
trangeiros.” Salgado e Ulrich 
vão nos anos seguintes protago-
nizar fortes embates públicos.

Mas o dado relevante decor-
reu à margem do encontro com 
os jornalistas. Três anos depois 
da zanga, em Lisboa, P.Q.P. 
está ao telefone com Ricciar-
di, em Megève. O industrial 
quer pedir-lhe desculpa pelo 
episódio ocorrido na Quinta 
Patino e reatar relações. Dias 
depois, já em Lisboa, frente a 
frente, o presidente do BESI 
intui “uma coisa extraordiná-
ria”: “Apesar de o meu primo 
[Salgado] saber do que levara 
ao corte, continuou a falar com 
o Pedro como se nada fosse.”

10 de Fevereiro. Chega a 
hora de a geração na casa dos 40 
anos (entre muitos outros, o mi-
nistro da Economia António Pi-
res de Lima, José Maria Ricciar-
di, Fernando Ulrich) disputar o 
topo das empresas. Organizam, 
então, uma iniciativa mediática 
no Convento do Beato, a que 
dão o nome Compromisso Por-
tugal. O evento neoliberal mar-
ca o início do discurso político 
que passa a veicular a tese de 
que o interesse público se esgo-
ta no “interesse dos contribuin-
tes”. *Título da responsabili-
dade do Canal de Moçambique 
(Continua na próxima edição)

   

O negócio gera uma 
mais-valia de cerca de 
1,5 milhões de euros ao 
vendedor, a Companhia de 
Cervejas Estrela, de que 
Serzedelo é accionista 
e também gestor.
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  Cláudio Saúte

O director dos serviços 
distritais de Planeamento e 
Infra-estruturas de Inharri-
me, Eugénio Pinto, é acu-
sado de estar a desobedecer 
a uma decisão do tribunal 
em torno de um terreno 
(Parcela Número 9) em 
disputa naquela vila-sede 
do distrito de Inharrime, na 
província de Inhambane.

Eugénio Pinto refuta da 
acusação e diz que, no seu 
gabinete, ainda não deu en-
trada um documento do Tri-
bunal Judicial de Inharrime 
a decidir sobre a parcela em 
referência. Mas reconhece 
que este caso já é antigo.

Os factos 

Os cidadãos Roberto dos 
Santos Peula e Joaquim 
dos Santos Barros estão a 
disputar, na vila de Inhar-
rime, uma área de 3,14ha. 
Segundo um documento 
dos serviços provinciais 
de Geografia e Cadastro 
de Inhambane, na pos-
se do jornal, Roberto dos 
Santos Peula submeteu 
um pedido de ocupação 
da parcela em 1994, por 
despacho 28/06/1999, e 
obteve autorização para 
2.360 metros quadra-
dos para fins industriais.

Segundo o mesmo docu-
mento, Joaquim dos Santos 
Barros, dois anos depois, 
submeteu um outro pedi-
do de ocupação do mesmo 
talhão. E enquanto decor-
ria a tramitação do pedi-
do do primeiro pedido, a 
29/07/1996 foi indeferido 
o segundo pedido, por se 
ter constatado sobreposi-
ção, em que o requerente 
pretendia ocupar uma área 

de 3.143 metros quadrados.  
Roberto dos Santos Peu-

la, um dos lesados, pro-
curou o “Canal de Mo-
çambique” para denunciar 
estes factos, dizendo que 
o processo tem o número 
13/13, e foram apresenta-
das provas documentais ao 
tribunal, nomeadamente o 
edital publicado no Bole-
tim da República, relativo 
à publicação da presunção 
de abandono do espaço, 
datado de 17 de Setembro 
de 2013. Acrescenta que 
o tribunal decidiu a seu 
favor, mas a direcção de 
Planeamento e Infra-estru-
turas de Inharrime recusa-
-se a fazer cumprir a lei.

O edital 

Um edital dos serviços 
provinciais de Geografia 
e Cadastro de Inhambane, 
publicado no BR, III Série, 
de 27 de Outubro de 1993, 

fez saber que corriam édi-
tos para a reclamação, no 
prazo de trinta dias, sobre 
a ocupação de uma parcela, 
com área de 3,1432 hecta-
res, situada nos subúrbios 
da vila de Inharrime, em 
nome da firma “Silva Ro-
drigues, Limitada”, pro-
cesso número 286/8870.

Acrescenta o edital que, 
se a presunção não for 
afastada pelos proprietá-
rios ou seus representes 
legais no prazo de 30 dias, 
os respectivos processos 
serão anulados e conse-
quentemente as benfeito-
rias e infra-estruturas re-
verterão a favor do Estado.

Administração

Um documento com 
o número 421/GDI/
SD/1465/2010, do Gover-
no do distrito de Inharri-

Eugénio Pinto, director dos serviços distritais de Planeamento e Infra-estruturas

Conflito de terras na província de Inhambane

Director de infra-estruturas de Inharrime 
acusado de desrespeitar tribunal

Eugénio Pinto contra-ataca e diz que a decisão do tribunal ainda não deu entrada nos 
serviços distritais de Planeamento e Infra-estruturas de Inharrime. 

(Continua na página seguinte)
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me, informou que, dada 
a complexidade do caso, 
teve que recorrer ao pedido 
de esclarecimento ao servi-
ço provincial de Geografia 
e Cadastro de Inhambane, 
de onde recebeu a nota n.º 
613/041/SPGC/2012, de 
3 de Agosto de 2010, em 
que, no seu Ponto 5, se 
pode ler “Assim, em ter-
mos cadastrais, o talhão foi 
autorizado a Roberto dos 
Santos Peula e portanto 
não existe sobreposição”.

Quanto aos ocupantes 
do espaço, a nota da ad-
ministração de Inharrime 
indica que não foram auto-
rizados pelo Governo, pelo 
que a sua retirada pode 
ser feita a qualquer mo-
mento, bastando o titular 
apresentar à Administra-
ção um projecto aprovado. 

 A sentença

Uma sentença, datada de 
15 de Maio de 2014, pelo 
Tribunal Judicial do distrito 
de Inharrime diz, em jeito 
de conclusão, que, da aná-
lise dos factos carreados na 
acção, o autor Joaquim dos 
Santos Barros não fez pro-
va do direito alegado, con-
forme determina o Artigo 
341 do Código Civil, senão 
a cópia da sentença con-
forme ficou esclarecido. 

Por seu turno, lê-se na 
sentença, o réu Roberto 
dos Santos Peula apresen-
tou prova documental rela-
tiva ao direito invocado na 
sua contestação nos termos 
em que a norma acima re-
ferida exige, nomeadamen-
te o edital publicado no BR 
relativo à publicação da 
presunção de abandono do 
espaço, datado de 17 de Se-
tembro de 1993, comunica-
ção à secretaria distrital de 
Inharrime e recebido de pa-
gamento de infraestruturas.

A prova testemunhal, 
apesar do depoimento 
prestado, não afasta a pro-
va documental de que Ro-
berto dos Santos Peula é 
titular do Direito de Uso e 
Aproveitamento de Terra 
e que se sobrepõe a qual-
quer outra prova, nos ter-
mos do Artigo 393, núme-

ros 1 e 2 do Código Civil.
Pelo exposto, não haven-

do prova dos factos alega-
dos por Joaquim dos Santos 
Barros e provadas as excep-
ções constantes na consta-
tação, em nome da Repú-
blica de Moçambique, o 
Tribunal Distrital de Inhar-
rime decide absolver o réu 
Roberto dos Santos Peula.   

A sentença é para 
ser cumprida

O director de Serviços 
distritais de Planeamen-
to e Infra-estruturas de 
Inharrime, Eugénio Pin-
to, diz que a decisão do 
tribunal ainda não deu 
entrada nos serviços.

 “Quem somos nós pe-
rante o tribunal? Se alguém 
não cumpre a decisão, re-
corre-se á coação, e quem 
faz isso é o próprio tribu-
nal”, diz Eugénio Pinto.

Acrescentou que este 
caso do processo 13/13 
está entregue às instân-
cias judiciais. E está-se à 
espera da sentença. “Não 
posso dizer se a sentença 
foi lida ou não, porque, 
se é que de facto foi lida, 
as partes em conflito vão 
trazer a sentença, e é com 
base nessa sentença que 
nós podemos agir”, disse.

 “Há pouco tempo, ouvi 
dizer que há uma senten-
ça lida aqui em Inharrime, 
mas ainda não temos nada 
físico. Quando estivermos 
perante casos desta nature-
za, aconselha-se as partes 
em conflito a irem ao tribu-
nal. De lá, sai uma decisão 
que tem que se cumprir pra-
ticamente. Ninguém está 
acima da Justiça”, disse.

Acrescentou que a di-
reção de Infra-estruturas 
não tem culpa neste caso, 
pois já ultrapassou aqui-
lo que são as suas ca-
pacidades de resolução. 

“Subiu para uma ins-
tância jurídica. De, lá sai 
uma decisão para nós cum-
prirmos. Nós ainda não 
temos a decisão. A deci-
são é para ser cumprida, 
não se negoceia”, disse. 
(Canal de Moçambique)

(Continuação da página anterior)
publicidade
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  Bernardo Álvaro

O partido Renamo voltou a 
afirmar nas negociações com o 
Governo, na segunda-feira, que 
só depois da aprovação, pelas 
partes, do modelo de integração 
e enquadramento poderá forne-
cer a lista dos seus homens, a 
sua localização e a quantidade 
de material bélico em seu poder 

“Para a Equipa Militar de Ob-
servação da Cessação das Hos-
tilidades Militares (EMOCHM) 
trabalhar à vontade, queremos 
o mais urgente possível a apro-
vação do modelo de integra-
ção e enquadramento para que 
cada um dos nossos homens, 
ao sair, saiba para onde vai e o 
que vai fazer”, disse, em confe-
rência de imprensa o chefe da 
delegação da Renamo no diá-
logo político com o Governo, 
o deputado Saimone Macuiana.

A ronda analisou também o 

relatório dos peritos militares 
feito com os peritos da EMO-
CHM. A Renamo voltou a de-

fender a partilha dos comandos 
e chefias a vários níveis nas For-
ças Armadas de Defesa de Mo-
çambique e na Polícia da Re-
pública de Moçambique como 
forma de garantir a confiança, 
coabitação e a boa convivência 
entre os homens provenien-
tes das fileiras do Governo e 
os provenientes da Renamo. 

O chefe da delegação da 
Renamo deu a conhecer que 
o seu partido retirou a exigên-
cia de partilha dos postos de 
comandante-geral e coman-
dante-geral-adjunto da PRM, 
mantendo em relação a outros 
níveis, tal como sempre exi-
giu. “Entendemos que a par-
tilha dos comandos e chefias 
nos diferentes ramos e níveis 
das Forças Armadas e da Po-

lícia pode permitir maior coa-
bitação”, explicou Macuiana.

Na ronda de segunda-feira, 
as partes decidiram consti-
tuir quatro delegações, que 
vão deslocar-se às provín-
cias de Inhambane, Sofala, 
Tete e Nampula, onde, até ao 
próximo domingo, 2 de No-
vembro, deverão testemunhar 
a instalação dos subcoman-
dos regionais da EMOCHM.

Governo pede lista 
da Renamo

Por sua vez, o chefe da dele-
gação do Governo, o ministro 
da Agricultura, José Pacheco, 
disse que a ronda apreciou o 
registo de avanços para o início 
da actividade da EMOCHM. 

Explicou que, para o subco-
mando de Sofala, há um atraso 
na chegada do coronel britânico 
que vai comandar a equipa. Dis-
se que as autoridades britânicas 
garantiram que o oficial militar 
poderá chegar a qualquer mo-
mento. “Mas, de qualquer das 
formas, existe um plano ‘B’, no 
caso de este não chegar. Outra 
possibilidade seria a chegada 
de um oficial de patente inferior 
a coronel, a partir da África de 
Sul”, disse Pacheco. Também os 
Estados Unidos da América ain-
da não explicaram sobre o atra-
so na chegada dos seus oficiais 
para integrarem a EMOCHM.

A “grande benevolência” 
do Governo para com 

a Renamo

O ministro José Pacheco dis-
se igualmente a jornalistas que, 
na 82.a ronda, o Governo apre-
sentou uma proposta que con-
siste na criação da oportunida-
de de integração e reinserção de 
300 homens da Renamo, sendo 
100 nas FADM e 200 na PRM.

“Esperamos a lista dos ho-
mens e as suas patentes. Dis-
ponibilizámos espaço de inte-
gração para 300 homens, o que 
representa uma grande benevo-
lência da nossa parte”, afirmou 
o negociador-chefe do Gover-
no. Acrescentou que “pela paz”, 
o Governo vai aceitar a patente 
que qualquer dos homens trou-
xer. “Todos serão integrados 
de acordo com a patente que 
cada um vai trazer”, concluiu. 
(Canal de Moçambique)

Antes de entregar a lista dos seus homens

Renamo exige aprovação urgente do 
modelo de integração e reinserção 
como condição

publicidade

José Pacheco, chefe da delegação do Governo

Saimone Macuiana, chefe da delegação da Renamo
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Ciência e Tecnologia

Uma equipa da Universi-
dade do Texas recebeu 300 
mil dólares no âmbito de um 
contrato com o gabinete do 
secretário de estado da De-
fesa norte-americano para 
estudar de que forma o cé-
rebro humano pode interagir 
com aeronaves não tripula-
das, neste caso drones desti-
nados a operações militares.

A equipa do laboratório de 
sistemas não tripulados da 
universidade, liderada pelo 
professor Daniel Pack, con-
siderado um dos nomes mais 
importantes no país na inves-
tigação de sistemas aéreos 
sem tripulantes como os dro-

nes, está a desenvolver um 
projecto onde os sinais emi-
tidos pelo cérebro de um sol-
dado são utilizados na nave-
gação de um pequeno drone.

O objectivo é que o apare-
lho possa ser usado em opera-
ções militares, como a “reco-
lha de informações secretas, 
operações de vigilância e 
missões de reconhecimen-
to”, explica a universidade.

Outra das limitações apon-
tadas pela equipa responsável 
pelo projecto é que odrone 
necessita de uma base de co-
mando em terra para receber 
instruções, o que limita fisi-
camente qualquer operação 

militar. A equipa liderada por 
Pack decidiu recorrer a um 
novo equipamento de elec-
troencefalograma, que inclui 
um capacete de eléctrodos, 
adquirido com o apoio fi-
nanceiro do Departamento 
de Defesa norte-americano.

Daniel Pack explicou ao 
Business Insider que o objec-
tivo é criar um grupo dedro-
nes controlado com um sim-
ples pensamento. O professor 
explica que os eléctrodos do 
capacete colocado na cabe-
ça do utilizador captam as 
ondas cerebrais, que variam 
de acordo com o processo de 
pensamento ou actividades 

que se exerçam, e que por 
sua vez estas são traduzidas 
em comandos para o drone.

Os drones já fazem par-
te de missões militares de 
ajuda a civis em zonas de 
conflitos, como buscas e 
resgates, análise de condi-
ções meteorológicas e vigi-
lância terrestre e marítima.

Recentemente, o Gover-
no britânico confirmou que 
drones Reaper vão ser en-
viados para a Síria para 
participarem nas operações 
contra o Estado Islâmico, 
mas sem intervirem militar-
mente no terreno. O objec-
tivo destes equipamentos, 

que já estiveram em missão 
no Iraque, é vigiarem zo-
nas consideradas sensíveis.

O trabalho da equipa da 
Universidade do Texas tem 
semelhanças com oprojec-
to europeu BrainFlight que 
desenvolveu tecnologia 
para o controlo de um avião 
através de sinais neurais 
emitidos pelo cérebro de 
uma pessoa, sem qualquer 
outra interferência física.

O BrainFligth preten-
de que qualquer pessoa 
consiga pilotar um avião 
e que, a longo prazo, a pi-
lotagem se torne acessível 
a mais pessoas. (Público)

Actualmente, os drones são pilotados por militares a partir de estações terrestres  

Defesa dos EUA financia projecto de 
controlo de drones com o cérebro

O objectivo é que os aparelhos possam realizar a recolha de informações secretas, 
operações de vigilância e missões de reconhecimento.
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  Cláudio Saúte

Os atletas Teresa Jumisse 
e Felizmina Zimba, estu-
dantes da Escola Secundária 
da Namaacha, na província 
de Maputo, participaram 
numa prova de maratona 
realizada há dias na cida-
de da Matola, tendo ficado 
em primeiro e em segundo 
lugar, respectivamente, na 
categoria de “Populares”.

Em conversa com o “Canal 

de Moçambique”, Teresa Ju-
misse, que ficou em primeiro 
lugar, em “Populares”, disse 
que a prova foi muito difícil, 
pois o percurso era longo, 
mas a vontade prevaleceu e 
acabou por vencer. Ela par-
ticipou pela segunda vez.

“Estava atrás. Comecei a 
recuperar quando estava no 
meio, e acabei vencendo. 
Valeu a pena. Daqui para a 
frente, vou continuar a trei-

nar e lutar para representar o 
país além-fronteiras”, disse.

Por seu turno, Felizmina 
Zimba disse que foi a primei-
ra vez que participou numa 
grande prova de maratona. 
“Para mim não foi assim tão 
difícil. Este ano fiz uma pro-
va na Matola. Ganhei mais 
experiência de como correr 
numa estrada. O meu grande 
sonho é ser uma das melho-
res atletas do mundo”, disse. 
(Canal de Moçambique)

Em atletismo

Atletas da Namaacha sonham 
com altos voos

publicidade
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Desporto

A mãe da “modelo” as-
sassinada pelo atleta para-
límpico Oscar Pistorius, no 
dia 14 de Fevereiro do ano 
passado, disse, há dias, que 
a filha nunca manteve rela-
ções sexuais com o atleta. 
Segundo a mãe, a filha ia aca-
bar a relação com Pistorius.

June Steenkamp prepara-se 
para lançar um livro sobre a 
vida da filha, a 6 de Novem-
bro. Numa entrevista à revista 
do jornal “The Times”, citada 
pela BBC, a mãe da modelo 
referiu que Reeva disse-lhe 
que não tinha dormido com 
Oscar Pistorius. “Eles par-
tilharam a cama, mas ela ti-
nha receio em levar a relação 

para outro nível”, explicou.
“Acredito que a relação es-

tava a terminar”, salientou a 
mãe de Reeva, acrescentando 
que a filha considerava que 

nenhum dos dois estava feliz. 
“Não tenho dúvidas que algo 
correu horrivelmente mal. 
Algo a perturbou de tal manei-
ra que ela se escondeu atrás de 

uma porta trancada, com dois 
telemóveis. June Steenkamp 
diz que o facto de as roupas 
estarem numa mala era sinal 
de que Reeva teria decidi-
do deixar Pistorius na noite 
em que acabou por morrer.

Quanto ao pai, Barry Ste-
enkamp, salientou que quer 
encontrar-se com Oscar Pis-
torius, para que este lhe 
peça desculpa pessoalmen-
te, apesar de o atleta o ter 
feito durante o julgamento.

No dia 12 de Setembro, Os-
car Pistorius foi condenado 
a cinco anos de prisão pelo 
homicídio involuntário da 
namorada. No entanto, pode-

rá cumprir apenas dez meses 
na cadeia. O Ministério Pú-
blico sul-africano anunciou 
hoje que irá recorrer da sen-
tença. Recorde-se que defen-
deu em tribunal a acusação 
de homicídio premeditado.

O atleta, amputado das duas 
pernas quando tinha apenas 11 
meses, tornou-se, em 2012, o 
primeiro a participar nos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos, que 
se realizaram em Londres. Aos 
28 anos, está a cumprir a pena 
numa prisão de Pretória. Pis-
torius alegou em tribunal que 
pensava que era um ladrão que 
estava na sua casa e, por isso, 
é que disparou. Reeva Ste-
enkamp tinha 29 anos. (DN)

Cristiano Ronaldo é o úni-
co jogador português candi-
dato à “Bola de Ouro” 2014, 
numa lista que inclui 23 dos 
principais futebolistas a actuar 
no futebol europeu e que foi 
divulgada na madrugada de 
terça-feira no “site” da revis-
ta francesa “France Football”.

Os espanhóis do Real Madrid 
e os alemães do Bayern de Mu-
nique, com seis candidatos cada, 
são os clubes que colocam mais 
jogadores na lista para os prin-
cipais prémios individuais da 
FIFA. No Real Madrid, além de 
Cristiano Ronaldo, são também 
candidatos Gareth Bale, Karin 
Benzema, Toni Kroos, Sérgio 
Ramos e James Rodriguez; os 
“bávaros” treinados pelo espa-
nhol Pep Guardiola colocam na 
lista cinco jogadores que foram 
campeões do Mundo no Brasil: 
Mario Gotze, Philipp Lahm, 
Thomas Muller, Manuel Neu-
er, Bastian Schweinsteiger; e 
ainda o holandês Arjen Robben.

O Barcelona tem quatro jo-
gadores na lista, com Lionel 

Messi à cabeça, seguindo-se 
Andres Iniesta, Javier Masche-
rano e Neymar. O Chelsea de 
José Mourinho apresenta Die-
go Costa, Thibaut Courtois e 
Eden Hazard. Angel Di Maria 
(Manchester United), Yaya Tou-
ré (Manchester City), Zlatan 
Ibrahimovic (Paris Saint-Ger-

main) e Paul Pogba (Juventus) 
completam a lista de 23 nomes.

A lista da “France Football” 
foi conhecida poucas horas de-
pois de Cristiano Ronaldo ter 
arrebatado três dos mais cobiça-
dos prémios da Liga Espanho-
la: melhor jogador do último 
campeonato, melhor avançado 

e autor do golo da temporada, 
apontado no passado mês de 
Maio frente ao Valência, em 
partida disputada em Madrid, e 
que acabou empatada a dois go-
los. Até hoje, Cristiano Ronaldo 
tinha recebido um único prémio 
da Liga de Futebol Profissional, 
em seis temporadas em Espanha.

Mourinho na lista 
dos treinadores

Nos candidatos da “France 
Football” para “Treinador do 
Ano”, José Mourinho volta a ser 
o único português na lista, onde 
estão também Carlo Ancelotti, 
do Real Madrid, e Louis Van 
Gaal, do Manchester United.

A lista inclui três treinado-
res de selecções: Jürgen Klins-
mann, seleccionador norte-
-americano; Joachim Löw, 
seleccionador alemão que se 
sagrou campeão do Mundo no 
Brasil 2014; e Alejandro Sa-
bella, seleccionador argenti-
no. A lista inclui também sete 
treinadores de clubes. Além 
de José Mourinho, Ancelotti e 
Van Gaal, a lista integra ainda 
Antonio Conte (Juventus), Pep 
Guardiola (Bayern de Muni-
que), Manuel Pellegrini (Man-
chester City) e Diego Simeone 
(Atlético de Madrid). Os vence-
dores serão anunciados no pró-
ximo mês de Janeiro. (Público)

Cristiano Ronaldo é o único português 
candidato à “Bola de Ouro”

Oscar Pistorius e Reeva Steenkamp 
nunca tiveram relações sexuais

Nomeações foram conhecidas na noite em que o avançado do Real Madrid 
foi eleito “Jogador do Ano” em Espanha.
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Economia e Empresas

  Raimundo Moiane

Apenas 4,5 biliões de tone-
ladas de reservas de carvão 
mineral é que estão a ser ex-
plorados, de um total de 23 bi-
liões de toneladas descobertos 
no âmbito das pesquisas que 
estão a ser feitas por diversas 
empresas estrangeiras na zona 
norte da província de Niassa e 
nas províncias de Tete e Mani-
ca, no centro de Moçambique, 
onde este minério é abundante. 

Segundo Grácio Cune, ge-
ólogo no Ministério dos Re-
cursos Minerais, esta situa-
ção deve-se a causas internas 
e externas. A nível interno, 
esta situação resulta do facto 

de o país não possuir tecno-
logias suficientes para extrac-
ção, e deve-se também à falta 
de infra-estruturas logísticas 
para o seu escoamento da zona 
de produção para os portos.

A título de exemplo, o pro-
jecto de exploração de carvão 
mineral de Zombo, que, em 
princípio, devia ter-se iniciado 
em Julho passado, encontra-
-se neste momento paralisado, 
devido à falta de infra-estru-
turas para o seu escoamento.

Segundo afirma Grácio 
Cune, a nível externo, a situ-
ação deve-se à queda do preço 
do carvão mineral no mercado 
internacional, que passou dos 
80 dólares americanos por to-

nelada, até Abril passado, para 
50 dólares neste momento.

Outro factor apontado por 
Grácio Cune é o facto de Mo-
çambique estar localizado ge-
ograficamente muito longe dos 
países consumidores, como é 
o caso da China e do Japão.

Cune diz que, por outro lado, 
a situação é agravada pelo fac-
to de Moçambique ser um país 
muito novo no negócio de co-
mercialização do carvão mi-
neral, o que faz com que não 
tenha ainda contratos a longo 
prazo com os países consumi-
dores, razão pela qual, com a 
queda de preços no mercado 
internacional, o carvão mi-
neral nacional não tem mer-

cado para a sua colocação.
Estas e outras situações já 

estão a levar a indústria minei-
ra no país à falência, porque, 
para além de inibir o início 
das operações de vários pro-
jectos aprovados, desencoraja 
a entrada de novos investido-
res no sector e cria uma cri-
se sem precedentes para as 
multinacionais que operam 
nesta área em Moçambique 

Recentemente, a “Vale Mo-
çambique”, uma das grandes 
mineradoras que operam no 
sector da extração do carvão 
mineral em Moatize, na pro-
víncia de Tete, declarou ter 
acumulado prejuízos de 40 
milhões de dólares americanos 

por causa de queda de preços 
no mercado internacional.

Como solução, o geólogo 
do Ministério dos Recursos 
Minerais sugere que o Go-
verno, num futuro breve, crie 
condições logísticas de modo 
a que, mesmo que a situação 
de queda de preços no merca-
do internacional se prolongue 
por mais tempo, as empresas 
que neste momento operam 
no sector de extracção mi-
neira tenham capacidade de 
explorar mais, no sentido de 
cobrir os custos de produ-
ção, uma vez que irão colocar 
maiores volumes de produ-
ção nos mercados de consu-
mo. (Canal de Moçambique)

Dos 23 biliões de toneladas dados como existentes 

Estão a ser extraídos apenas 4,5 biliões 
de toneladas de carvão 

Publicite a sua marca aqui.
Contacto: 82 36 72 025 | 84 21 20 415

publicidade
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Economia e Empresas

  Raimundo Moiane

Não obstante as altas taxas 
de juro praticadas pelos bancos 
comerciais no mercado cam-
bial nacional neste momento, o 
saldo dos empréstimos do sis-
tema bancário nacional atingiu 
174.560 milhões de meticais 

durante o mês de Agosto, o 
que representa um incremen-
to de 4068 milhões meticais 
em relação ao mês anterior.

Segundo o relatório do Banco 
de Moçambique publicado re-
centemente, trata-se de emprés-
timos concedidos a cidadãos na-

cionais singulares e a empresas, 
para poderem desenvolver as 
suas actividades padronizadas 
no comércio, construção de ha-
bitações e compra de viaturas.

O mesmo relatório refere que, 
nos primeiros oito meses do ano 
em curso, o agregado da moe-
da nacional também expandiu 

15,1%, e 24,3% em termos anu-
ais. Enquanto isso, o saldo do 
agregado mais amplo de moeda 
nacional, composto pelas notas 
e moeda em circulação e depó-
sitos de residentes, excluindo os 
do Estado, aumentou, no mês 
em referência, em 4681 milhões 

de meticais, passando para 
um saldo de 233.629 milhões 
de meticais no final do mês.

 Neste sentido, as varia-
ções acumulada e anual des-
te agregado fixaram-se em 
8,0% e 18,6%, respectivamen-
te. (Canal de Moçambique)

Apesar das altas taxas de juro

Aumenta o número de cidadãos que 
pedem empréstimo aos bancos 

  Raimundo Moiane

Os investimentos do sector 
privado nacional e estrangei-
ro em Moçambique atingiram 
1,036 bilião de euros no tercei-
ro trimestre do ano em curso.

Estes dados foram di-
vulgados, em Maputo, 
pelo Centro de Promoção 
de Investimentos (CPI).

Segundo os referidos da-
dos, o montante de 1,036 bi-
lião de euros corresponde a 
137 projetos de investimen-
to submetidos por diversos 
empresários nacionais e es-
trangeiros e que foram apro-
vados pelo CPI durante o ter-
ceiro trimestre do ano em curso.

Durante o período em aná-
lise, os investimentos prove-
nientes do empresariado nacio-

nal superaram os estrangeiros, 
com 452 milhões, em compara-
ção com 419,2 milhões de eu-
ros, tendo a província de Cabo 
Delgado, no norte do país, sido 
a que mais capital atraiu: cer-
ca de 738,1 milhões de euros.

Segundo o CPI, do total do 
investimento realizado ao lon-
go do terceiro trimestre pas-
sado, 160 milhões de euros 
correspondem a empréstimos 
e suprimentos realizados tan-
to por investidores moçambi-
canos como por estrangeiros.

A maioria dos projectos 
aprovados ao longo do perío-
do em referência estão ligados 
aos sectores de turismo, res-
tauração, agricultura, explo-
ração dos recursos minerais e 
energia. (Canal Moçambique)

Ernesto Gove, governador do Banco de Moçambique

No primeiro trimestre do ano em curso

Investimento empresarial atingiu 1,036 
mil milhões de euros no país

O Standard Bank acaba 
de ser distinguido como “O 
Melhor Banco de Investi-
mento de Moçambique” pela 
publicação “EMEA Finan-
ce”, nos “African Banking 
Awards”, edição de 2014.

Contribuíram para a atri-
buição deste prémio os pro-
jectos financiados em 2013, 
que superaram os 350 milhões 

de dólares norte-americanos.
O Grupo Standard Bank 

arrecadou ainda o título 
de “Melhor Banco de In-
vestimento” em Angola, 
Botswana, Quénia, Ruan-
da, Tanzânia e Uganda, em 
reconhecimento das suas 
realizações, profundo co-
nhecimento e experiência 
em todo o continente. (FDS)

Standard Bank distinguido 
como “Melhor Banco de In-

vestimento de Moçambique”
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Dilma venceu o escrutínio, com 51,6% dos votos contra o seu adversário do Partido 
da Social-Democracia Brasileira (PSDB), Aécio Neves, com 48,4%.

Governo ucraniano acusa Moscovo de “minar” o processo 
de paz ao apoiar votação do próximo domingo.

A presidente do Brasil, Dil-
ma Rousseff, foi reeleita para 
mais um mandato de cinco 
anos à frente dos destinos dos 
brasileiros. Dilma venceu na 
segunda volta o seu adversá-
rio Aécio Neves do Partido da 
Social-Democracia Brasileira 
(PSDB). A eleição do passado 
domingo é considerada a mais 
disputada desde 1989. Depois 
de deixar para trás Marina 
Silva, Dilma não evitou um 
empate com Aécio, com quem 
foi à segunda volta. A actual 
presidente do Brasil garantiu 
a reeleição, com 51,6% dos 
votos contra 48,4% de Aécio. 

Para além de Aécio ter 
conseguido o maior resul-

tado de sempre do seu par-
tido, perdeu com Dilma no 
seu próprio Estado (Minas 
Gerias), o segundo maior 
círculo eleitoral do Brasil. 

Dilma ganhou também no 
Rio de Janeiro, com 55%, e 
em Pernambuco, com 70%. 
Os dois Estados votaram na 
candidata derrotada, Marina 
Silva, no dia 5 de Outubro. 
Depois da derrota, Marina 
decidiu apoiar Aécio. Mas, 
pelos resultados, fica claro 
que o eleitorado de Marina 
optou por Dilma, e não por 
Aécio. O novo Governo de 
Dilma toma posse no dia 1 de 
Janeiro de 2015. (Redacção)

A Rússia reconhecerá o re-
sultado das eleições que os se-
paratistas ucranianos planeiam 
organizar nas regiões que 
controlam, no Leste do país, 
abrindo um novo foco de ten-
são com Kiev, que acusa Mos-
covo de “minar” as esperanças 
de acalmia abertas pelo cessar-
-fogo acordado em Setembro.

A posição de Moscovo sur-
ge dois dias depois das le-
gislativas na Ucrânia, que 
confirmaram o domínio dos 
partidos pró-europeus, mas 
nas quais não votaram cerca 
de três milhões de ucranianos 
que vivem nas zonas contro-
ladas pelos rebeldes em Do-
netsk e Lugansk. Os líderes 
das duas autoproclamadas 
“Repúblicas Populares” plane-
aram uma votação alternativa 
para domingo, em que preten-
dem escolher os seus próprios 

parlamentos e presidentes.
“Esperamos que as eleições 

decorram como o previsto e 
iremos, está claro, reconhecer 
os resultados”, afirmou o mi-
nistro dos Negócios Estrangei-
ros russo, Sergei Lavrov, numa 
entrevista ao jornal “Izvestia”, 
durante a qual disse espe-
rar que “ninguém do exterior 
tente perturbar” a votação.

Moscovo não reconheceu 
formalmente a votação dos 
ditos referendos à indepen-
dência, organizados pelas 
duas Repúblicas em Maio, 
um mês depois de grupos se-
paratistas terem pegado em 
armas contra Kiev. No en-
tanto, Lavrov afirma que as 
eleições de dia 2 “são muito 
importantes para legitimar as 
autoridades” locais. “São um 
dos pontos mais importantes 
dos acordos de Minsk”, afir-

ma, referindo-se ao entendi-
mento selado na capital da 
Bielorrússia para a resolução 
do conflito, incluindo o cessar-
-fogo actualmente em vigor.

O Governo ucraniano tem, 
no entanto, outra opinião. As 
declarações de Lavrov “con-
tradizem directamente os acor-
dos de Minsk”, disse à AFP um 
alto responsável da diplomacia 
de Kiev, acusando Moscovo de 
“minar o processo de paz, ao 
mesmo tempo que enfraquece 
a confiança na Rússia enquanto 
parceiro internacional seguro”.

O acordo de 5 de Setem-
bro prevê uma ampla autono-
mia para Donetsk e Lugansk, 
no quadro de um plano de 
descentralização do Estado 
ucraniano, e a realização de 
eleições locais para escolher 
novos líderes. Kiev aprovou 
ainda em Setembro uma lei 

que concede um novo estatuto 
à região e propôs a realização 
de eleições para os novos con-
celhos locais a 7 de Dezembro. 
Mas os rebeldes, que insistem 
na independência da região, 
recusaram e marcaram para o 
próximo domingo uma vota-
ção que Kiev não reconhece.

Na mesma entrevista, La-
vrov diz que Moscovo reco-
nhece o resultado das legis-
lativas ucranianas, apesar das 

“numerosas violações” regis-
tadas durante a campanha elei-
toral. “Estou convencido de 
que teremos um interlocutor 
com quem falar no parlamento 
e na chefia do Estado”, afir-
mou, explicando que o mais 
importante para a Rússia é 
evitar o reinício dos combates 
abertos entre o Exército e os 
rebeldes, numa altura em que 
se repetem confrontos em vá-
rias zonas do Leste. (Público)

Dilma Rousseff reeleita com 
vantagem mínima

Rússia diz que vai reconhecer eleições organizadas 
pelos separatistas no Leste da Ucrânia

Tanque rebelde estacionado no centro de Donetsk  
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O “Estado Islâmico” governa pelo terror a cidade de Raqqa, na Síria

Vídeo de mulher a ser lapidada, com anuência do próprio pai, é a última entrada 
na lista de atrocidades atribuídas ao “Estado Islâmico”. A ONU diz que há 

provas de que radicais queriam exterminar os yazidis do Iraque.

Nem as bombas travam os 
avanços do autoproclamado 
“Estado Islâmico”. O repúdio in-
ternacional de pouco vale face a 
um grupo que usa a violência ex-
trema como arma de propagan-
da e instrumento de domínio. Na 
mesma altura em que as Nações 
Unidas dizem que a perseguição 
dos “jihadistas” contra a mino-
ria yazidi do Iraque pode con-
figurar tentativa de genocídio, 
são divulgadas imagens de mais 
um apedrejamento até à morte 
de uma mulher numa zona con-
trolada pelos radicais na Síria.

São exemplos da longa lis-
ta de atrocidades atribuídas ao 
grupo que em Junho declarou 
um califado nos territórios que 
conquistou entre a Síria e o Ira-
que e que, apesar da reserva a 
que a falta de confirmação inde-
pendente obriga, ajudam a des-
tapar o véu sobre o quotidiano 
de violência e medo de quem 
um dia se descobriu a viver sob 
o Governo dos “jihadistas”.

O vídeo foi divulgado no iní-
cio da semana e mostra uma 
mulher jovem, coberta por um 
véu dos pés à cabeça, rodeada 
por vários homens armados e 
por um mais idoso, que é iden-
tificado como o seu pai. Um 
deles lê a sentença, anuncian-
do que a mulher foi condena-
da por adultério, e exorta o seu 
pai a condená-la, o que ele faz, 
perante as repetidas súplicas da 
filha. Puxa depois a jovem por 
uma corda que lhe prende as 
mãos à cintura até a um buraco 
aberto no chão, onde ela é obri-
gada a ajoelhar-se, começando a 
rezar, até que as pedras atiradas 
por quem a rodeia a silenciam.

As imagens, identificadas 
com a bandeira do “Estado Is-
lâmico” a um dos cantos, foram 
colocadas na Internet por um 
grupo que se intitula “Raqqa 
está a ser silenciosamente mas-
sacrada”, um colectivo de acti-

vistas que nasceu da oposição 
ao regime de Bashar al-Assad, 
mas que se concentra agora a 
expor o terror imposto pelos 
“jihadistas” na cidade do Nor-
te da Síria que se tornou a sua 
capital. O vídeo não tem data 
nem há indicação de onde terá 
sido filmado, mas o Observató-
rio Sírio dos Direitos Humanos 
anunciou, na terça-feira, ter con-
seguido reunir informações de 
que uma mulher foi apedrejada 
até à morte numa zona conquis-
tada pelo “Estado Islâmico” na 
província de Hama (Centro da 
Síria), em Agosto ou Setembro.

Este é o terceiro caso de lapi-
dação na Síria a ser denunciado 
pelo Observatório, organização 
não-governamental que recolhe 
informações de activistas no ter-
reno. As anteriores aconteceram 
em Julho, em Raqqa e numa cida-
de vizinha, mas delas havia ape-
nas relatos de testemunhas e três 
fotografias publicadas na conta 
de Twitter de um “jihadista”.

Abu Ibrahim Raqqawi, um 
dos membros do colectivo de 
Raqqa, contou na altura à agên-
cia AP como a população ficou 
chocada com o apedrejamento, 
pena prevista na “sharia” para 
o adultério, mas que é rara-
mente aplicada mesmo nos pa-
íses onde a lei islâmica vigora, 
e que é ainda mais estranha na 
Síria, governada há décadas por 
um regime laico. “As pesso-
as não conseguiam perceber o 
que estava a acontecer, e mui-
tos ficaram indignados por ver 
sauditas e tunisinos [duas das 
nacionalidades mais comuns en-
tre os “jihadistas” estrangeiros] 
a emitir tais ordens”, afirmou.

Mas há outros dispostos a 
seguir os seus métodos. O Ob-
servatório adiantou que um ho-
mem acusado de adultério foi 
apedrejado até à morte numa 
zona da província de Idlib (Nor-
te) controlada pela Frente al-
-Nusra, o grupo da oposição 
que representa a Al-Qaeda na 

Síria, no primeiro caso do gé-
nero de que há registo no país.

Numa outra entrevista à tele-
visão americana CBS, Raqqawi 
diz que há uma revolta surda na 
cidade contra os “jihadistas”, 
que recebem bons soldos, se apo-
deraram das melhores casas, fe-
charam escolas e hospitais. Mas 
os castigos que os radicais apli-
cam à menor dissidência aterro-
rizam a população e mantêm-na 
em silêncio. “Eles controlam 
Raqqa com mão de ferro”, dis-
se o activista, explicando que 
há patrulhas “a cada esquina”.

O preço da rebelião foi uma 
lição que os habitantes de Abu 
Hammam, na vizinha província 
de Deir Ezzor, aprenderam em 
Agosto, quando, depois de se 
terem revoltado contra os “jiha-
distas”, viram as forças do “Es-
tado Islâmico” entrar na cidade 
e matar – decapitando, execu-
tando e crucificando – todos os 
homens que encontraram, con-
tam sobreviventes ouvidos pelo 

“Washington Post”. Segundo o 
jornal, morreram 700 pessoas.

No caso das minorias, as atro-
cidades atingem dimensões ain-
da maiores. Na terça-feira, o se-
cretário-geral adjunto da ONU 
para os Direitos Humanos disse 
não ter dúvidas de que o “Estado 
Islâmico” cometeu nos últimos 
quatro meses crimes de guerra 
e crimes contra a humanidade, 
mas, no caso dos yazidis, mino-
ria curda seguidora de uma reli-
gião pré-islâmica, “há elementos 
que mostram claramente uma 
tentativa de cometer genocídio”.

Ivan Simonovic diz que há 
provas de que os radicais pre-
tendiam exterminar aquela po-
pulação, quando, em Agosto, 
os radicais tomaram a cidade de 
Sinjar, no Noroeste do Iraque, 
e cercaram a montanha vizinha 
onde milhares de civis se tinham 
refugiado. Sobreviventes con-
tam que muitos yazidis, vistos 
como adoradores do Diabo pe-
los radicais, foram executados 
quando recusaram converter-se 
e, no último número da sua re-
vista, o “Estado Islâmico” van-
gloria-se por ter vendido mulhe-
res e crianças como escravos. A 
Human Rights Watch publicou, 
já este mês, um relatório em que 
acusa o grupo de manter cente-
nas de yazidis como prisioneiros 
na Síria e no Iraque e de forçar 
jovens a converter-se e a casar-
-se com os seus combatentes.

Os ataques aéreos norte-
-americanos permitiram à 
guerrilha curda furar o cerco 
e retirar de Sinjar dezenas de 
milhares de pessoas. Mas, na 
segunda-feira, o “Estado Islâ-
mico” lançou nova ofensiva 
na vertente norte da montanha, 
provocando o recuo dos volun-
tários armados que defendiam a 
zona e encurralando um núme-
ro indeterminado de civis que 
permanece na região. (Público)

“Jihadistas” apedrejam até à morte, 
decapitam e usam terror como 
arma de domínio
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O primeiro-ministro isra-
elita, Benjamin Netanyahu, 
vai acelerar o planeamento 
de mil novas casas em Je-
rusalém Leste, uma decisão 
anunciada sob pressão da 
direita radical, numa altura 
em que a tensão na cidade 
aumenta e faz temer pelo 
regresso da violência entre 
israelitas e palestinianos.

“Israel é responsável por 
esta perigosa escalada”, re-
agiu o porta-voz da Autori-
dade Palestiniana, Abu Ru-
deinah, citado pela agência 
de notícias Wafa, pedindo 
a intervenção dos Estados 
Unidos para convencer Israel 
a travar a construção em zo-
nas ocupadas, “porque a situ-
ação em toda a região está a 
evoluir para uma tempestade 

histórica e um sismo que vai 
atingir todos sem piedade”.

Segundo um responsável 
do Governo israelita, Ne-
tanyahu deu ordens para que 
sejam retomados os planos 
para a construção de 600 ca-
sas em Ramat Shlomo, numa 
área situada entre aquele 
bairro ultra-ortodoxo e o vi-
zinho bairro árabe de Shoa-
fat, adianta o jornal Ha’aretz, 
segundo o qual o projec-
to está parado desde 2006. 
Igualmente parados estavam 
os planos para a construção 
de 400 casas anexadas ao 
bairro de Har Homa, um pro-
jecto tão antigo que em Ja-
neiro desde ano foi arquiva-
do pelos seus responsáveis.

“Estes planos existem há 
muito tempo”, disse à Reu-

ters Pepe Alalu, um diri-
gente do comité de habita-
ção de Jerusalém nomeado 
pela esquerda, enquanto 
fontes do Governo assegu-
ram que Netanyahu não deu 
luz verde à construção 
das casas, situadas em zo-
nas ocupadas desde 1967.

A decisão é vista sobre-
tudo como uma tentativa 
para aliviar a pressão exer-
cida pelo partido “Casa 
Judaica”, do ministro da 
Economia Naftali Bennett. 

O “Ha’aretz” noticia que o 
líder ultranacionalista avisou 
na semana passada o primei-
ro-ministro de que a coliga-
ção no Governo poderá não 
resistir, se não for autorizada 
a construção de 2000 novas 
casas em colonatos na Cisjor-

dânia. Netanyahu rejeitou o 
pedido, propondo em alter-
nativa o desbloqueamento 
dos dois planos em Jerusa-
lém, a conclusão de 12 novas 
estradas para servir os colo-
natos na Cisjordânia e outros 
projectos de menor dimensão 
naquele território ocupado.

Mas mesmo o meio-termo 
é considerado inaceitável 
pela Autoridade Palestinia-
na, que denuncia mais uma 
tentativa para eternizar a 
anexação e inviabilizar um 
Estado palestiniano inde-
pendente e deverá agravar as 
péssimas relações que Ne-
tanyahu mantém com a Ad-
ministração norte-americana.

E o anúncio não podia sur-
gir em pior altura, depois de 
dias de confrontos, disse-

minados mas violentos, em 
vários bairros árabes de Jeru-
salém. O último episódio da 
tensão que a cidade vive des-
de o início do Verão, na esca-
lada que antecedeu a ofensiva 
israelita em Gaza, aconteceu 
quarta-feira, quando um pa-
lestiniano lançou o carro que 
conduzia contra um grupo de 
peões, matando um bebé de 
três meses e ferindo com gra-
vidade uma mulher, que aca-
baria por não resistir aos feri-
mentos. Durante o funeral do 
atacante, que Israel identifica 
como um membro do Ha-
mas, voltaram a registar-se 
confrontos em vários bairros 
da cidade, e na Cisjordânia 
um jovem, com dupla na-
cionalidade palestiniana e 
americana, foi morto por dis-
paros de soldados israelitas.

A adensar a tensão, a Auto-
ridade Palestiniana continua 
a acusar o Governo israelita 
de querer alterar o “status 
quo” do Haram al-Sharif 
(Nobre Santuário), onde se 
ergue a mesquita de Al-Aqsa, 
para supostamente permitir 
que os judeus possam rezar 
no local, por eles conheci-
do por Monte do Templo e 
situado sobre o Muro das 
Lamentações. Sob adminis-
tração religiosa muçulmana, 
mas em território controlado 
por Israel, o local está aberto 
a visitantes, mas apenas os 
muçulmanos podem fazer ali 
as suas orações. Netanyahu 
desmente os rumores, ins-
tigados por uma pressão 
crescente de grupos de ac-
tivistas e políticos de direi-
ta. Mas nos últimos meses 
sucederam-se escaramuças 
entre as forças de segurança 
e jovens na zona. (Público)

Israel ordena reinício de planos 
para construir mil casas em 
Jerusalém Leste

Autoridade Palestiniana fala em “perigosa escalada”, numa altura em que 
se multiplicam focos de tensão na cidade.

Manifestantes durante confrontos domingo à noite em Jerusalém Leste 
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Morreu na passada terça-
-feira (dia 21) Ben Bradlee, 
figura lendária do jornalismo 
norte-americano e do mun-
do. Bradlee morreu na sua 
casa em Washington, vítima 

da “doença de Alzheimer”. 
Foi director do jornal nor-

te-americano “Washington 
Post” durante a investigação 
do escândalo Watergate, que 
culminou com a renúncia do 

então presidente norte-ame-
ricano Richard Nixon, depois 
de, através de gravações, se ter 
provado o seu envolvimento 
na tentava de espionagem ao 
Comité Nacional Democrata, 

no Complexo Watergate, na 
capital dos Estados Unidos. 

Tudo aconteceu numa cam-
panha eleitoral em 1972. A es-
pionagem que envolvia a Casa 
Branca consistia em fotografar 
documentos e instalar escutas  
no escritório do Partido Demo-
crata. Foi em consequência do 
trabalho dirigido por Bradlee e 
mais dois jornalistas, nomea-
damente Bob Woodward e Carl 
Bernstein, que, no dia 9 de 
Agosto de 1974, o presidente 
Nixon renunciou à presidência. 
Assim ficava o nome de Brad-
lee na história do jornalismo 
norte-americano e mundial. 

Bradlee entrou no “Wa-
shington Post” como repórter 
policial em 1948, três décadas 
antes de assumir a direcção. 
O jornalista reformou-se em 
1991. Referindo-se a Bradlee, 
o actual presidente dos EUA, 
Barack Obama diz: “Para Ben-
jamin Bradlee o jornalismo era 
mais do que uma profissão, era 
um bem público vital para a 
democracia”. Obama conside-
ra que Bradlee é “um verdadei-
ro homem da imprensa, trans-
formou o ‘Washington Post’ 
num dos melhores jornais do 
país e, com ele ao leme, um 
exército crescente de jorna-

listas. Publicou os ‘Pentagon 
Papers’, expôs o Watergate e 
contou histórias que precisa-
vam de ser contadas, histórias 
que nos ajudaram a compre-
ender o nosso mundo e uns 
aos outros um pouco melhor.”

Os dois jornalistas que 
conduziram a investiga-
ção sob liderança de Brad-
lee consideram-no “um ver-
dadeiro amigo e um líder 
de génio do jornalismo”. 

Os “Pentagon Papers” 
no “New York Times”

Em 1971, Bradlee juntou-
-se ao “New York Times” na 
publicação dos ‘Pentagon 
Papers’, um conjunto de do-
cumentos do Departamento 
de Defesa norte-americano, e 
mostrou as mentiras do então 
presidente Lyndon Johnson so-
bre o envolvimento norte-ame-
ricano na guerra do Vietname. 

 “Uma das primeiras coisas 
que reparávamos em Ben, tanto 
na sua escrita como em pessoa, 
era o seu vocabulário, o verná-
culo, a tendência para as fra-
ses curtas e picantes”, relatou 
o jornalista Jeff Himmelman, 
autor de “Yours Truly”, a bio-
grafia de Bradlee. (Redacção)

Bradlee é uma das mais lendárias figuras do jornalismo americano e mundial. Para além de ter 
dirigido as investigações do Watergate, foi impulsionador da divulgação dos “Pentagon Papers”.

Morreu Ben Bradlee, o director do 
“Washington Post” durante a 
investigação do Watergate  
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As autoridades mexicanas 
anunciaram a descoberta de 
uma nova vala comum não 
muito longe do local onde, há 
mais de um mês, desapare-
ceram 43 estudantes que es-
tavam sob custódia policial. 
O sítio foi indicado por dois 
narcotraficantes que tiveram 
participação directa no desapa-
recimento forçado dos jovens.

“Já temos os indivíduos que 
sequestraram estas pessoas”, 
afirmou, numa conferência de 
imprensa, o procurador-geral 
mexicano, Jesus Murillo Ka-
ram, referindo-se a dois dos 
quatro suspeitos detidos na 
segunda-feira. Com estes, 
são já 56 os suspeitos, 40 dos 
quais polícias, detidos desde 
que a procuradoria-geral me-
xicana assumiu a investiga-

ção ao caso que está a revol-
tar e a emocionar o México.

Karam sublinha, no entanto, 
que os dois novos detidos – 
ambos membros do grupo de 
narcotráfico “Guerreros Uni-
dos” – são os primeiros a terem 
participado directamente no 
desaparecimento do grupo de 
estudantes universitários. Se-
gundo o responsável, os dois 
homens confessaram ter “rece-
bido um grande grupo de pes-
soas” na noite de 26 de Setem-
bro, horas depois de os jovens 
terem sido barrados pela Po-
lícia, quando se dirigiam para 
uma manifestação em Iguala, 
no Estado de Guerrero (sudo-
este do México). No meio de 
confrontos, três jovens foram 
mortos e outros 43 forçados 
a entrar em carros da Polícia, 

para nunca mais serem vistos.
O procurador diz também 

que já foram “claramente iden-
tificados” os mandantes do cri-
me, numa aparente referência 
ao presidente da Câmara de 
Iguala, José Luis Abarca, e da 
mulher, Maria de Los Angeles 
Pineda, que terão dado ordens 
à Polícia para que impedissem 
o protesto, previsto para o mes-
mo local onde iriam realizar 
um comício político. Há tam-
bém informações de que foram 
eles a ordenar que os jovens 
fossem entregues ao grupo de 
narcotraficantes, uma unidade 
local de um dos maiores cartéis 
mexicanos. O casal, tal como 
o chefe da Polícia de Iguala, 
está desaparecido desde então.

Karam não comentou a des-
coberta da nova vala, adiantan-

do, no entanto, que os detidos 
“identificaram o local” onde o 
crime aconteceu, numa aparen-
te referência à execução dos jo-
vens, o desfecho mais provável 
do sequestro, que as autoridades 
mexicanas não confirmam para 
já. Os outros dois detidos são 
membros do grupo de narco-
traficantes, mas não terão tido 
envolvimento directo no crime.

Segundo a imprensa mexi-
cana, a vala situa-se numa li-
xeira da cidade de Cocula, a 
apenas 17 quilómetros do lo-
cal onde os estudantes foram 
vistos pela primeira vez. Um 
responsável da Polícia Fede-
ral disse à agência AFP que há 
indícios de que vários corpos 
foram ali sepultados, acrescen-
tando que os peritos forenses 
estão já a trabalhar no local.

As atenções estiveram du-
rante vários dias centradas 
numa outra vala descoberta nos 
arredores de Iguala, mas, ape-
sar de as investigações ainda 
decorrerem, os especialistas já 
anunciaram que nenhum dos 
jovens desaparecidos está entre 
os 38 cadáveres ali sepultados.

O desaparecimento dos 43 
estudantes desencadeou protes-
tos em todo o país, forçando o 
presidente a envolver-se direc-
tamente no caso. Na segunda-
-feira, Henrique Peña Nieto 
recebeu o novo governador 
de Guerrero, Rogelio Ortega 
Martinez, que substitui Angel 
Aguirre, criticado pela lenti-
dão na resposta ao sequestro. O 
novo governador prometeu no-
vas medidas para restabelecer 
a ordem no Estado. (Público)

A Polícia Federal iniciou já as investigações na zona onde foi encontrada a vala  

Nova vala comum encontrada na 
zona onde desapareceram 
estudantes mexicanos

Procurador-geral anuncia detenção de dois narcotraficantes directamente envolvidos no crime.
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É lançado hoje, 29 de Outu-
bro, no Salão Nobre do Con-
selho Municipal da Cidade de 
Maputo, o livro “Juiz Paulino 
– Caso Cardoso: um marco no 
sistema judicial moçambica-
no”, da autoria do jornalista 
do “Notícias” Hélio Filimone.

Publicado pela Alcance 
Editores, a obra, com 296 
páginas, relata as principais 
ocorrências do julgamento 
do “Caso Cardoso”, em que 
seis réus foram condenados 
a penas de prisão maior pelo 
Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo, presidido pelo 
juiz Augusto Paulino. A se-
gunda parte da obra narra 
a biografia do juiz Paulino, 
destacando o seu percurso 

como professor, juiz e pro-
curador-geral da República.

O prefácio é da auto-
ria de Benvinda Levi, 
ministra da Justiça, que, 
na altura do julgamen-
to do processo, desem-
panhava o cargo de Juíza 
Presidente do Tribunal Ju-
dicial da Cidade de Ma-
puto, onde, na 10.ª Secção, 
estava afecto o juiz Paulino.

O livro conta factos vividos 
pelo jornalista durante o pro-
cesso do julgamento e tam-
bém inclui mais de cinquenta 
entrevistas. De entre as pes-
soas que viveram e acompa-
nharam de perto o caso, são 
entrevistados ex-dirigentes do 
Governo moçambicano, do 

Tribunal Supremo, juízes, pro-
curadores, advogados, amigos 

e familiares do juiz Paulino, 
onde todos falam sobre o 
processo e o trabalho reali-
zado pelo colectivo de juízes. 

Segundo o autor, o livro pro-
cura apresentar as principais 
ocorrências durante o julga-
mento do caso, iniciado a 18 
de Novembro de 2002 e que 
viria a terminar a 31 de Janei-
ro de 2003. Ainda segundo o 
autor, o livro expõe o que 
sistema judicial moçambi-
cano aprendeu de bom e 
positivo com o processo.

“A juntar à cerimónia 
de lançamento do livro, ha-
verá uma homenagem ao juiz 
Paulino, que será feita por um 
grupo de amigos, ex-colegas 

professores, das Magistratu-
ras Judiciais e do Ministério 
Público. O tributo está rela-
cionado com os feitos por ele 
alcançados como professor 
primário, juiz e, ultimamente, 
procurador-geral da Repúbli-
ca” – explicou o jornalista. 

Hélio Filimone, natural de 
Inhambane, é jornalista do 
“Notícias” desde Março de 
2002. Seis meses depois de 
ser admitido no jornal, foi 
destacado, com o seu colega 
Júlio Manjate, para acompa-
nhar e reportar as sessões de 
julgamento do “Caso Car-
doso”, naquele que consti-
tuiu o seu primeiro grande 
trabalho como jornalista. 
(Canal de Moçambique)

Jornalista Hélio Filimone lança livro 
“Juiz Paulino – Caso Cardoso”
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O jornalista e apresentador da Tele-
visão de Moçambique Atanásio Mar-
cos está envolvido numa polémica 
causada pelo próprio jornalista ao ter-
-se deixado filmar numa casa de pasto 
empunhando uma pistola, com a qual 
ameaça matar um cidadão das suas 
relações, que tenta aproximar-se dele.

O vídeo, que começou a cir-
cular na semana passada nas re-
des sociais, principalmente no 
Facebook e no Whatsapp, criou 
enorme celeuma, principalmente 
entre os jornalistas, mais concreta-
mente na TVM, seu local de trabalho. 

O vídeo

Tudo começa numa festa de cele-
bração da alegada vitória do candida-
to da Frelimo, Filipe Nyusi. No con-
vívio de celebração entre membros 
do partido Frelimo, Atanásio Marcos, 
que também é conhecido pelos seus 
dotes para a música e dança, sobe ao 
palco com uma banda e anuncia que 
vai cantar uma música (com a banda) 
e que dedica a referida música a Fi-
lipe Nyusi. “Esta música é em cele-
bração à vitória do meu candidato, o 
próximo presidente de Moçambique, 
Filipe Jacinto Nyusi”, diz Atanásio 
Marcos no vídeo.  Nesse momen-
to, sobe ao palco um cidadão que se 
dirige a Atanásio Marcos em sinal 
de discordância de qualquer coisa, 

mas a sua intervenção não é audível. 

A pistola e o “Vou-te 
matar”

Com o microfone nas mãos, Ataná-
sio Marcos ameaça de morte o refe-
rido cidadão, aparentemente em brin-
cadeira, mas o assunto torna-se sério 
quando o próprio jornalista muda de 
tom e de semblante, e tira da sua bol-
sa uma pistola, mantendo o discurso 
“Vou-te matar, vou-te matar”. No ví-
deo, Atanásio devolve a pistola à sua 
própria pasta, mas volta a tirá-la, apon-
tando novamente ao referido cidadão.   

Um cidadão que estava presente na 
comemoração filmou a cena toda e es-
palhou o vídeo, até porque o acto foi 
público, na presença de muita gente, 
o que pressupõe ser um acto delibera-
do, o de tirar uma pistola em público.

As reacções não tardaram, e as 
redes sociais ficaram inundadas 

com o vídeo e com críticas à mistu-
ra. As críticas juntavam-se ao facto 
de Atanásio, como jornalista e do 
sector público, aparecer em cam-
panha eleitoral do candidato da 
Frelimo, nas redes sociais. A Polí-
cia  diz que ainda nao viu o vídeo.

“Foi um acto irreflectido 
e inconsequente” 

Com o Facebook a querer saber 
mais sobre o episódio da pistola, 
Atanásio Marcos viu-se obrigado a 
reagir publicamente, pedindo descul-
pas. Atanásio Marcos classificou o 
acto como tendo sido “irreflectido e 
inconsequente”. Disse também que 
não se tratava de uma pistola, mas 
sim de um isqueiro que se confunde 
com uma pistola. No “timeline” da 
sua página do Facebook, Atanásio 
Marcos escreveu o seguinte “Em pri-
meiro lugar quero pedir desculpas ao 

visado, à minha esposa, filhos e aos 
meus pais em particular pela minha 
atitude que contraria em absoluto a 
educação que me transmitiram. O pe-
dido de desculpas é extensivo ao Con-
selho de Administração da TVM”.

TVM distancia-se do 
comportamento de Atanásio

 e emite uma nota pública 

Perante a reacção pública do jorna-
lista, o “Canal de Moçambique” con-
tactou a direcção da TVM. O PCA 
da televisão pública remeteu-nos ao 
Director de Informação. José Ngui-
la, Director de Informação da TVM, 
diz que o vídeo é do conhecimento da 
TVM e que, apesar de internamente 
não se ter tomado qualquer medida 
administrativa, foi emitido um comu-
nicado do Conselho de Admnistração 
a “distanciar-se” do que aconteceu. 

“Nós, como TVM, ouvimos as 
reações. Mas não estávamos preocu-
pados, porque aquilo aconteceu fora 
da esfera do trabalho, mas, como 
sabem, quem é figura pública, no 
caso de apresentador da televisão, 
as pessoas nunca distanciam entre 
Atanásio figura independente e Ata-
násio apresentador. O que aconte-
ceu, face às ligações que surgiram, o 
Conselho de Administração emitiu 
um comunicado, até na perspectiva 
de amainar um pouco esse processo 

por causa de uma imagem que acon-
teceu fora da instituição TVM. Esta 
foi a única acção que a TVM fez, 
e o conteúdo era simples. A TVM 
distanciava-se daquilo que aconte-
ceu no vídeo, porque foi fora da es-
fera do dia-a-dia do Atanásio”, disse.  

Em gozo de folgas

Questionado se o apresentador es-
tava a trabalhar, Nguila respondeu 
que “neste momento ele está a gozar 
folgas decorrentes da campanha. Até 
ontem (segunda-feira) ele veio ao 
meu gabinete tentar pedir ter férias 
antecipadas, mas eu respondi que, 
se calhar, não era conveniente, por-
que nem sequer temos o plano de 
férias do próximo ano. Os colegas 
ainda estão a gozar férias deste ano, 
é melhor activar as folgas, e ele nes-
te momento está a gozar folgas de 
15 dias decorrentes da campanha”

“Volto a reiterar. Não há processo 
contra o Atanásio. Eu já ouvi que ele 
está expulso, mas não é isso. Não. 
Nada. Posso chamar o director dos 
Recursos Humanos, vai dizer a mes-
ma coisa, porque não há nada mes-
mo. Qualquer expediente teria que 
sair daqui, porque ele faz parte da 
Direção de Informação. Isso é o que 
lhe posso dizer de forma garantida”, 
afirmou Nguila ao “Canal de Moçam-
bique”. (Canal de Moçambique)

Exibição de pistola coloca Atanásio 
Marcos em maus lençóis  
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