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Nyusi defende investigação e cooperação
alargada para travar terrorismo
Filipe Jacinto Nyusi, actual
Presidente da República de
Moçambique, defende que
o reforço da investigação
e a cooperação alargada
entre os países da região
austral de África é determinante para travar o terrorismo.
“O combate à criminalidade organizada e transnacional e, sobretudo, ao
terrorismo e suas manifestações, sugere aos Estados
uma cooperação alargada
na troca e partilha de informações”, declarou Filipe
Nyusi.
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Nyusi defende investigação e cooperação alargada para travar terrorismo
O financiamento e recrutamento ocorre fora do local dos ataques, por isso, é urgente
que o judiciário adopte uma nova forma de se organizar e cooperar para o reforço
de medidas mais expeditas e flexíveis, na prevenção e combate à criminalidade
organizada e transnacional, com enfoque para o terrorismo e extremismo violento

“O financiamento e recrutamento ocorre fora do local dos ataques, por isso,
é urgente que o judiciário
adopte uma nova forma de
se organizar e cooperar para
o reforço de medidas mais
expeditas e flexíveis, na pre-

venção e combate à criminalidade organizada e transnacional, com enfoque para
o terrorismo e extremismo
violento”, frisou o chefe de
Estado moçambicano.
A aposta numa investigação
profunda por parte dos órgãos de justiça da região é
vista pelo chefe de Estado
como fundamental, na medida em que esta é a condição
para que os mentores destas
incursões sejam identificados e responsabilizados.
“O fenómeno de terrorismo
provoca a deslocação de milhares de cidadãos, retroce-

O fenómeno de
terrorismo
provoca a
deslocação de
milhares de
cidadãos,
retrocedendo,
por conseguinte,
o desenvolvimento
sustentável do país,
da região e do
continente, para
além de atentar
contra a nossa
soberania
e integridade
territorial

frase
Seja no que for, temos de ter em conta a finalidade
- La Fontaine (1621-1695) escritor
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Filipe Jacinto Nyusi, actual
Presidente da República de
Moçambique, defende que
o reforço da investigação e
a cooperação alargada entre
os países da região austral de
África é determinante para
travar o terrorismo.
“O combate à criminalidade
organizada e transnacional
e, sobretudo, ao terrorismo e suas manifestações,
sugere aos Estados uma cooperação alargada na troca
e partilha de informações”,
declarou Filipe Nyusi.
O chefe de Estado moçambicano falava esta quinta-feira
em Maputo durante a abertura do “Encontro Regional
dos Dirigentes dos Ministérios Públicos e de Polícia de
Investigação Criminal da
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC)”, que começou ontem e termina hoje.
Para Filipe Nyusi, o combate
contra o terrorismo exige o
“bloqueio” dos canais e fontes de financiamento, que
normalmente se encontram
fora da região onde os insurgentes provocam terror.

dendo, por conseguinte, o
desenvolvimento sustentável do país, da região e do
continente, para além de
atentar contra a nossa soberania e integridade territorial”, observou.
A província de Cabo Delgado é
rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por violência armada, sendo alguns
ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.
A insurgência levou a uma
resposta militar desde há um
ano por forças do Ruanda e
da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC), libertando distritos
junto aos projectos de gás,
mas levando a uma nova
onda de ataques noutras
áreas, mais perto de Pemba,
capital provincial, e na província de Nampula.
Há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao
conflito, de acordo com a
Organização Internacional
das Migrações (OIM), e cerca
de 4.000 mortes, segundo o
projecto de registo de conflitos ACLED.
redactor
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Ainda em investigação o caso dos
corpos achados em Maraisburg

As autoridades sul-africanas
dizem que ainda estão a investigar os contornos em
que foram assassinadas as
seis pessoas cujos corpos

A polícia aventa
a hipótese de ter
havido uma troca
de tiros entre
grupos rivais de
Zama Zama na noite
de terça-feira
(13 de Setembro).
Aliás, um membro
da polícia
comunitária
confirmou ter
escutado tiroteio
por volta das 18
horas de 13
de Setembro

nidade perseguiram os Zama dorp, os nativos da África do
Zama, tendo os emboscado Sul iniciaram uma verdadeijunto à entrada de uma mina ra caça aos Zama Zama, com
abandonada, próximo de um registo de destruição de cacemitério, onde ocorreu uma sas e queima de bens.
refrega violentíssima.
O garimpo ilegal na África do
Esta versão “cola” com as Sul é atribuído a imigrantes
informações iniciais que da- de Moçambique, Zimbabwe
vam conta que os corpos dos e Lesotho.
seis homens apresentavam Zama Zama é uma expressão
sinais de terem sido balea- crioula que serve para rotudos, esfaqueados e apedre- lar garimpeiros ilegais, por
jados até a morte.
exprimir o esforço por este
Desde o caso de estupro empreendido para sobrevicolectivo de oito raparigas ver de “tentar” (ku zama) na
sul-africanas, que estavam língua bantu.
a gravar um vídeo clip, em
RAULINA TAIMO,
foram achados ao longo da Junho passado, em Krugerscorrespondente na África do Sul
EN1, na zona de Bosmont,
próximo de uma rampa de
saída de Maraisburg, Município de Roodepoort, a oeste
de Joanesburgo, província
de Gauteng, na África do Sul
(Redactor N° 6407, pág. 3)
As forças da lei e ordem da
África do Sul dizem apenas
estarem em condições de
assegurar que os finados
pertencem a garimpeiros
ilegais, vulgo Zama Zama,
mas não avançaram as naPreços a partir de
cionalidades nem as causas
das mortes.
65
A polícia aventa a hipótese
MT
de ter havido uma troca de
tiros entre grupos rivais de
Balões de gás Hélio
Balões de idade (com gás Hélio)
Zama Zama na noite de terBalões com ar normal
ça-feira (13 de Setembro).
Aliás, um membro da polícia
+258 845051448
+258 820133110
comunitária confirmou ter
escutado tiroteio por volta
ap4.eventos@gmail.com
das 18 horas de 13 de SeTransporte incluso para cidade de Maputo
tembro.
Outra versão aponta que cerca de 50 membros da comu-

Balões de
Aniversário
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Mais um passo para
investigar Ramaphosa

bem como a necessidade
de garantir o equilíbrio de
gênero e demográfico e ter
estabelecido sua disponibilidade para servir o Painel,
a Presidente nomeou estas
três pessoas para cumprir as
responsabilidades que lhes
são atribuídas”.
Este painel independente
deve determinar se há matéria legal (caso prima facie)
para o impeachment (destituição) do presidente Ramaphosa após o escândalo de
Phala Phala.
Portanto o futuro político
de Ramaphosa, também conhecido por “CR17” está nas
mãos destes três elementos
(Redactor N° 6342, pág. 5).
Em curso, desde Junho passado, estão processos de
investigação abertos pelo
provedor de justiça e pela
Polícia. Ramaphosa tem recusado abordar, com profundidade, este assunto no
sua disposição, avaliação de parlamento.
suas credenciais em relação
RAULINA TAIMO,
às disposições das regras,
correspondente na África do Sul

O grupo
anti-Ramaphosa
acredita que
o actual estadista
sul-africano
e líder do ANC pode
ser removido dos
cargos que agora
ocupa na sequência
do “farmgate”,
o que abriria as
portas para uma
corrida interna
para o topo da
liderança do
partido que um dia
foi presidido por
Nelson Rolihlahla
Mandela (Madiba)

Sandile Ngcobo

decidir o futuro de Ramaphosa (Redactor N° 6407, pág. 4).
Ngcobo, um zulu de 69 anos,
foi nomeado presidente do
tribunal constitucional da
África do Sul, por Jacob Gedleyihlekisa Zuma (também
um zulu), tendo exercido o
cargo de 2009 a 2011, tendo sido substituído pelo juiz
Mogoeng Mogoeng.
O painel integra ainda a antiga juíza da divisão de Gauteng do Supremo Tribunal,
Thokozile Mapisa e o professor associado de Direito
Público, na Universidade da
Cidade do Cabo, o professor
Richards Calland.
O comunicado divulgado
na noite desta quarta-feira
(14 de Setembro) esclarece
que “após uma cuidadosa
consideração dos nomes à

frase
Seja no que for, temos de ter em conta a finalidade
- La Fontaine (1621-1695) escritor
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Na África do Sul acaba de ser
dado mais um passo rumo ao
início da investigação formal
do já famoso o “farmagate”,
um escândalo que inclui o
roubo de quatro milhões de
dólares norte-americanos
numa das casas de campo
do Presidente da República,
Matamela Cyril Ramaphosa,
ocorrido em 2020, reactivado em meados deste 2022
por um destacado espião a
soldo do Governo de Pretória.
Em efeito, o presidente do
Parlamento
sul-africano,
Nosiviwe Mapisa-Nqakula,
anunciou, esta quarta-feira
(14 de Setembro) a indicação do antigo presidente do
Tribunal Constitucional, Sandile Ngcobo, para presidir ao
painel independente que vai
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OS PERIGOS DA FUMAÇA

Fumantes têm risco elevado de desenvolver cancro

Genoveva Madivádua

O alerta é de Genoveva Madivádua, médica oncologista afecta ao Hospital Central
de Maputo (HCM), a maior
unidade sanitária do país.
De acordo com a especialista, fumo é um dos principais
factores de risco para o desenvolvimento de doenças
cancerígenas, com destaque
para o cancro de pulmão.
Não é para menos. De acordo com Genoveva Madivádua, o fumo do cigarro contém um número elevado de
substâncias cancerígenas.
Trata-se de substâncias que
podem provocar cancro. “Só
para ter uma noção, existem mais ou menos 45 cancerígenos”, afirma a médica
oncologista.

Para a indústria,
usar dispositivos
como o cigarro
electrónico é
o melhor que há
para os fumantes
que, de outra
forma, não
conseguem parar
de fumar.
É entendimento da
indústria que só
assim, com a
cessação da
fumaça, pode se
evitar ou, pelo
menos, reduzir os
milhares de doenças e mortes que
se assistem, todos
os anos, à escala
global, devido à
queima de tabaco

Mas, segundo ela, no cigarro,
não só existem carcinogéneos, mas também a nicotina,
que é um agente psico-activo, que provoca dependência física e psicológica. Mas
é o fumo de cigarro que
constitui o principal factor
de risco para causar a doença de cancro, principalmente
o de pulmão.
“Para o cancro do pulmão, ele
(o fumo) pode criar uma situação de risco em 90%”, disse,
enfatizando que, para além
do cancro do pulmão, o fumo
pode causar outras doenças
cancerígenas, com destaque
para o cancro de cabeça e
pescoço, de esófago, pâncreas, rim e cancro de bexiga.
Embora em Moçambique a
5

maioria dos cancros esteja
associada a agentes infecciosos (vírus e bactérias), a
médica chama atenção.
“Não quer dizer que não
existam essas doenças (cancros causados por consumo
de cigarro) ”, anota.
Questionada por quê as pessoas continuam a fumar, mesmo que cientificamente comprovado o elevado grau de
prejuízos, a médica entende
que os fumantes consomem
cigarro de forma recreativa e
para aliviar o stress.
Novos produtos de tabaco:
ter menos riscos não é ser
isento
As afirmações da médica
oncologista Genoveva Madi-
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vádua surgem numa altura completamente, os riscos.
em que o mundo debate a A Organização Mundial da
transição da fumaça para os Saúde (OMS), por exemplo,
chamados produtos de risco reduzido, como o cigarro
electrónico. Entretanto, a
utilização dos novos dispositivos para o consumo
de tabaco tornou-se numa
“guerra aberta” entre a indústria tabaqueira e o sector de saúde.
Para a indústria, usar dispositivos como o cigarro
electrónico é o melhor que
há para os fumantes que,
de outra forma, não conseguem parar de fumar. É
entendimento da indústria
que só assim, com a cessação da fumaça, pode se evitar ou, pelo menos, reduzir
os milhares de doenças e
mortes que se assistem, todos os anos, à escala global,
devido à queima de tabaco.
Mas, para as autoridades
sanitárias, a melhor saída continua a ser parar de
fumar, porque os novos
produtos não reduzem

Uma das formas
de lidar com
a fumaça
é promover
legislação
adequada
e consciencialização pública
em relação aos
perigos de tabaco.
Sobre a legislação,
destaca o facto de
Moçambique ter
aprovado, em 2016,
a ratificação da
Convenção Quadro
da OMS para
o Controlo do
Tabaco (CQCT)

está entre as vozes que afirmam que as alternativas ao
cigarro são tão prejudiciais
quanto o cigarro, principalmente para os jovens. Para
as organizações e profissionais que se opõem às
alternativas apresentadas
pela indústria tabaqueira,
os adolescentes que experimentaram esses dispositivos de nicotina são mais
propensos a passar a fumar
cigarros.
Contudo, este argumento de
saúde pública não é consensual também no seio da própria classe médica, havendo,
um pouco por todo o mundo,
renomados profissionais da
área que advogam o uso dos
chamados produtos de risco
reduzido, por entenderem
que já há evidência científica suficiente a provar que o
problema do tabagismo é a
combustão, e que os novos
dispositivos são o método
mais eficaz para parar de fumar e são quase inofensivos
“Não estão isentos de riscos”.
6

De Moçambique, mais uma
voz do sector da saúde a recomendar cautela no uso dos
novos produtos para a ingestão de tabaco, como é o caso
do cigarro electrónico. Para
Genoveva Madivádua, ter
menos efeitos prejudiciais à
saúde não significa, necessariamente, ser inofensivo.
A médica começa por ir à
literatura para referir que o
cigarro electrónico, também
chamado e-cigarro, é um
dispositivo de bateria que
simula experiência de um cigarro comum. Supostamente, prossegue, esse cigarro
surgiu para minimizar riscos
à saúde porquanto contém
apenas vapores de nicotina,
mas sem agentes carcinogéneos, ou seja, substâncias
que podem provocar doença
de cancro, bem como outras
substâncias igualmente nocivas, que incluem alcatrão
e fumo.
Mesmo assim, a especialista
tem um porém. “Ter esses
menos riscos de existência
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de carcinogéneos, não quer
dizer que está isento de riscos”, afirma.
Contudo, a médica admite
que produtos como o cigarro electrónico têm algumas
vantagens, comparativamente com o cigarro tradicional.
“Têm menos substâncias
químicas e tóxicas; não deixam dentes amarelados; não
provocam cheiro; são menos poluentes”, exemplifica. Mas a médica anota que
o comércio de dispositivos
electrónicos carece, ainda,
de regulamentação para garantir a procedência, a qualidade e segurança de consumidores que optam por
essas alternativas
Legislar e sensibilizar
Para esta profissional, uma
das formas de lidar com a
fumaça é promover legislação adequada e conscien-

Em 2007, Moçambique
também aprovou o
decreto 11/2007,
de 30 de Maio, que
regula o consumo
e comercialização
de tabaco, no país.
Genoveva Madivádua
aponta como
exemplos dos
ganhos da legislação
o facto de em grande
parte de locais
públicos, incluindo
aeroportos, não ser
permitido fumar, bem
como exigências aos
proprietários das
casas de pasto no
sentido de criarem
espaços específicos
para fumadores e
não fumadores, o que
acaba protegendo
estes últimos da
inalação de fumo de
forma passiva

cialização pública em relação aos perigos de tabaco.
Sobre a legislação, destaca
o facto de Moçambique ter
aprovado, em 2016, a ratificação da Convenção Quadro
da OMS para o Controlo do
Tabaco (CQCT). Trata-se de
um Tratado que tem como
objectivo proteger as gerações presentes e futuras dos
efeitos sanitários, sociais,
ambientais e económicos
devastadores causados pelo
consumo e pela exposição
ao fumo do tabaco.
As áreas cobertas pelo Tratado
incluem a redução da demanda aos produtos do tabaco, redução das fontes de produtos
de tabaco, redução da dependência e promoção da cessação do consumo de tabaco.
Mas, em 2007, Moçambique
também aprovou o decreto 11/2007, de 30 de Maio,
que regula o consumo e co7

mercialização de tabaco, no
país. Genoveva Madivádua
aponta como exemplos dos
ganhos da legislação o facto
de em grande parte de locais
públicos, incluindo aeroportos, não ser permitido fumar,
bem como exigências aos
proprietários das casas de
pasto no sentido de criarem
espaços específicos para fumadores e não fumadores, o
que acaba protegendo estes
últimos da inalação de fumo
de forma passiva.
Mas, para a médica oncologista, essas medidas devem
ser acompanhadas por campanhas de consciencialização pública em relação aos
perigos de tabaco, para além
de outras medidas como redução de fontes de produtos
de tabaco e redução de dependência que promova a
cessação do tabagismo.
PMI
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DEPOIS DOS “CRIMES” DA CNE E
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

mais rápida, nos termos por
esta definidos”.
Como se verifica a CNE deveria ser questionada pelo
TC, sobre as actas, expedidas e recebidas do interior,
maioria dos municípios e do
exterior do país, justificativa dos mais de 290 milhões
de dólares (dados oficiosos)
pagos a INDRA e SINFIC, para
a montagem do sistema informático em todas assembleias de voto, incluindo
IPAD’s e PTA’s (portáteis) de
transmissão e recepção de
dados individuais dos cidadãos eleitores, em tempo
real. O Tribunal não deve
banalizar a lei e os juízes
devem ser guardiões da verdade material, pois existe
previsão legal, sim, para
publicação de DADOS na INTERNET, vide al.ª c) e d), n.º
2, do art.º 18.º (Direito de
informação e forma de acesso de dados) da Lei 21/21
de 21 de Setembro: “O conhecimento da informação
sobre os seus dados é feito
mediante solicitação do próprio e pode ser obtido por:
c) Acesso através da internet;
d) Postos públicos, equipamentos técnicos ou dispositivos electrónicos de consulta especial e pontualmente
criados para o efeito”.

Angola jamais será
igual ao passado (2)
VI – Reclamação autárquicas
diferente de gerais. Tendo o
regime medo de eleições
autárquicas, como diabo da
cruz, inexistindo magistratura, nos nossos egrégios
tribunais, na resolução destes casos, não faz sentido a
colação de parte de acórdão
português. Ainda assim, cobrindo a verdade, o Tribunal Constitucional, omitiu
dois votos vencidos, um de
Costa Mesquita e outro do
eminente catedrático e juiz,
Vital Moreira, cuja abrangência poderia ajudar a
abertura da opacidade mental, para se fazer justiça. “(...)
recursos desta natureza não
podem dispensar a possibilidade de os demais concorrentes à eleição poderem
pronunciar-se,
especialmente aqueles que poderão
ser prejudicados pelo seu
provimento. (...) Considero que isto afronta irremediavelmente um princípio
constitucional fundamental
que faz parte integrante do
princípio do Estado de direito democrático (artigo 2º da
CRP), a saber, “o direito de
se ser ou vido em todos os
processos de decisão que
contendam com os direitos
ou interesses legítimos de
uma pessoa», como se lê
na Constituição da República Portuguesa Anotada (2ª
ed., vol. I, nota V ao artigo
2º, p. 74), de que sou co-autor. (...) A verdade é que
o remédio para uma norma
legal contrária à Constituição é desaplicá-la total ou
parcialmente, na medida necessária, para satisfazer os
princípios constitucionais.
Este Tribunal não está desobrigado do dever constitucional, que impende sobre

todos os tribunais - e, por
maioria de razão, sobre o
Tribunal Constitucional -, de
não aplicar normas que infrinjam a Constituição ou os
seus princípios (CRP, artigo
207º) ”, escreveu Vital Moreira, no acórdão n.º 324/85
de 24 de Março de 1985, do
Tribunal Constitucional português.
Como se compreende, agora, a engenharia recorrida,
pela CNE, cunhada pelo TC,
demonstra a subversão do
direito processual constitucional, quando em causa estão recursos dos partidos da
oposição ou de intelectuais
da sociedade civil, avessos à
sabujice bajuladora. Verifique-se a subtracção danosa
de um deputado à CASA–CE:
a) 0,76% x 220 = 1,672
VII- Internet: Mentira. O TC
diz inexistir previsão legal
para a publicação dos resultados eleitorais, na página da internet da CNE,
solicitada pelo recorrente,
citando parcialmente o art.º
86.º LOEG, com foco no n.º
9 (3.º parágrafo, pág.ª 14),
esquecendo-se, quiçá, maliciosamente, ter o legislador
material, aberto uma janela,
para interpretação extensiva em caso de clarificação e
ou transparência, nos números 10 e 11 do citado artigo,
que poderiam suprir uma
eventual lacuna:
10. A remessa das actas-síntese deve ser feita pela via
mais rápida disponível, nos
termos definidos pela CNE;
11. As actas-síntese das assembleias de voto que funcionam no exterior do país
são remetidas à Comissão
Nacional Eleitoral, pela via

VIII- Quanto a auditoria pontual dirigida aos procedimentos auditáveis relativos
ao apuramento dos resultados, solicitado pela UNITA,
mais uma vez, o juiz relator
do TC (ou consultor externo
contratado), temendo o apuramento da verdade, refugia-se nos números 1, 2 do
art.º 116.º LOEG, limitando
tal procedimento, antes da
votação, intuindo o TC, haver
permissão da CNE para praticar todos desvarios a posterior.
A Lei Orgânica do Tribunal
Constitucional, nos artigos
23.º e 26.º confere o dever
8

de fiscalizar as irregularidades existentes, conjugados
com o n.º 1 do art.º 568.º
do CPC (Código do Processo
Civil): “A prova pericial faz-se mediante arbitramento,
que pode consistir em exame, vistoria ou avaliação”,
remetendo ao art.º 388.º do
CC (Código Civil):“A prova
pericial tem por fim a percepção ou apreciação de
factos por meio de peritos,
quando sejam necessários
conhecimentos
especiais
que os julgadores não possuem, ou quando os factos
relativos a pessoas não devam ser objecto de inspecção judicial ”,podendo ainda, no rigor ser extensiva
ao n.º 3 do art.º 2.º da Lei
sobre Arbitragem Voluntária (in CPC): “Compromisso
arbitral é a convenção segundo a qual as partes se
obrigam a dirimir através
de árbitros um litígio actual,
quer ele se encontre afecto,
quer não, a um Tribunal Judicial”.
Neste quesito, também, houve denegação de justiça, por
existência de previsão legal
e farta jurisprudência.
IX – Irregularidades na Base
de Dados versus mortos. O
TC ofende, profundamente,
o direito com um argumento estapafúrdio e ofensivo
à inteligência dos agentes e
actores eleitorais,
ao afirmar: “O recorrente,
apercebendo-se da alegada
existência de cidadãos falecidos na base de dados dos
cidadãos eleitores, deveria,
dentro do prazo de 15 dias
antes da entrega do Ficheiro Informático de Cidadãos
Maiores – FICM, juntar os
elementos de prova e deduzir reclamação junto das
entidades competentes, no
prazo de 72 horas, e, caso
estas tivessem indeferido
a reclamação e/ou não respondessem oportunamente,
poderia ser despoletado um
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recurso contencioso do registo eleitoral junto do Tribunal Constitucional” (3.º
parágrafo, pág.ª 16-Acordão). Esta seria e é uma tarefa hercúlea, inalcançável
para os demais partidos
políticos, com excepção do
MPLA, que controla o órgão
(com 10 dos 11 juízes). Ainda assim, a Lei do Registo
Eleitoral Oficioso, nos seus
artigos 16.º, n.º 3 prevê:
(...)” a eliminação de inscrições indevidas, a residência
actualizada dos cidadãos, os
óbitos e quaisquer outras
situações irregulares” e o
17.º, al.ª d), na sua letalidade impõe: “A possibilidade
de eliminação, automática
ou manual, dos cidadãos falecidos”. E agora?
X – Colonização judicial –
Condenar a recorrente (UNITA) por falta de premonição
é dantesco. Como poderia a
UNITA aperceber-se 15 dias
antes da entrega do FICM,
se o MAT (Ministério de Administração do Território-MPLA) o entrega à CNE e
esta ao TC? Mais, como a
recorrente, poderia, antecipadamente, saber da existência de 2.700.000 mortos, na base de dados, para
recorrer no prazo de 72 horas, se as listas, nunca foram
publicadas, como ordena o
n.º 3 do art.º 15.º da Lei do
Registo Eleitoral Oficioso,
Lei 21/21 de 21 de Setembro: “3. Em ano de eleições,
o Ficheiro Informático dos
Cidadãos Maiores é fornecido à Comissão Nacional
Eleitoral até 10 dias depois
da convocação das eleições
antecedidos de um período
especial de actualização da
BCDM e publicação provisória, para permitir a correcção de erros e omissões
a promover pelos interessados, altura em que são
considerados inalteráveis,
e contém os dados dos cidadãos maiores à data das

eleições, nos termos do artigo 143.º da Constituição
da República” .Chegados
aqui, a única justificativa
é de estarmos no reino da
discriminação e humilhação
dos adversários...
XI – Submissão barroca e
desconhecimento leva os
juízes a estampar, mais
uma vez, subservientemente, um acórdão do Tribunal
Constitucional português:
450/2009 de 14 de Setembro, não aplicável, entre
nós, por descontextualizado.
O caso (português) está relacionado, novamente, com
recurso de candidaturas individuais (eleição nominal),
para eleições autárquicas:
Câmaras Municipais de São
Pedro do Sal e de Vila Maior
e não de reclamação de um
partido político com uma
lista plurinominal. Mais, no
caso português, não existe
um FICM (Ficheiro Informático de Cidadãos Maiores),
com inclusão de milhões de
mortos.
Ademais, o Tribunal Constitucional vir dizer que: “entende que os vícios alegados pelo recorrente, sendo
de natureza procedimental,
não comprometem substancialmente e de forma
irremediável os resultados
gerais das eleições, nos
termos do artigo 161.º da
LOEG”.
Esta citação é uma verdadeira heresia. Se os vícios
não comprometem-se, os
resultados eleitorais, não
estariam lá, nem seriam praticados. E a pergunta que
não se quer calar é: porque
razão o TC não imputou responsabilidade, nem ao MAT,
nem a CNE, por não aplicação do dispositivo legal,
acusando a UNITA de sonolência, quando acoberta a
mentira, sob alegação de
vencimento de prazos e não
haver previsão de entidade

externa para auditoria ao ficheiro. O art.º 211.º (Transferência da custódia e gestão
do FICRE), desmentem em
toda extensão o TC da prática
de premeditação e dolo, para
não haver justiça, veja-se o
n.º 2.“A transferência referida no número anterior é precedida de uma auditoria a ser
realizada por uma entidade
especializada independente
e contratada pela Comissão
Nacional Eleitoral”. Mais palavras? Para quê?

administrativos-legais
da
CNE, depois da convocação
das eleições:“(...) Este Tribunal conclui que a aprovação
do Despacho n.º3/22 de 16
de Agosto, bem como do regulamento n.º 9/22 de 16
de Agosto, praticado e aprovado depois da convocação
das Eleições Gerais de 2022,
não ofendem o princípio da
aplicação da lei eleitoral no
tempo, previsto no artigo 5.º
da LOEG”.
FALSIDADE, pois um princípio
basilar do direito diz: normas
XII - Outrossim, houvesse hi- infralegais não suplantam as
giene intelectual e jurídica e supralegais!
os juízes conjugariam o n.º
3 do art.º 15.º da Lei 21/21 XIV – O Tribunal chancede 21 de Setembro, com o la ter o Recorrente juntado
n.º 1 do art.º 69.º (Habeas aos autos “actas-síntese das
data) da Constituição de An- Assembleias de voto repetigola: “1. Todos têm o direito das, duplicadas, triplicadas
de recorrer à providência de e quadruplicadas, falsas, rahabeas data para assegurar o suradas, adulteradas, sem
conhecimento das informa- códigos das assembleias de
ções sobre si constantes de voto, discrepantes quanto ao
ficheiro, arquivos ou registos conteúdo”.
informáticos, de ser informa- O articulado é bastante grado sobre o fim a que se des- ve, para ser levado ao colo,
tinam, como de exigir a rec- pois sendo isso provado, o
tificação ou actualização dos Recorrente (UNITA), comemesmos, nos termos da lei e teu vários crimes eleitorais,
salvaguardados o segredo de passíveis de procedimento
Estado e o segredo de justi- eleitoral, art.º 203.º LOEG:
ça”.
“Aquele que, por qualquer
Como se vê, o Tribunal Cons- forma, dolosamente viciar,
titucional ao não exigir, nem substituir, destruir ou alterar
condenar a CNE, por violação os cadernos eleitorais, actas
da Constituição e da lei, agiu, da mesa, actas sínteses ou
também, de forma dolosa, quaisquer documentos respremiando o infractor.
peitantes à eleição, é punido com pena de três a oito
XIII - Constitucional advo- anos de prisão, a privação
gado da CNE e MP contra do exercício de cargo públia Recorrente. O Tribunal co durante 5 anos e multa de
Constitucional é provoca- kz 500 000 a kz 1000 000
dor, denuncia-se, descara- 00”e pelo alcance e lesão a
damente, como parte acusa- terceiros, facultativamente,
dora, assumindo o papel do pode-se, querendo, alocar
Ministério Público, quando o Código Penal, art.º 251.º
deveria a cada passo clarifi- (Falsificação de documencar a sua imparcialidade de tos)
órgão julgador, com o fim
de fazer justiça e não de ba- 1. É punido com pena de prinalizador das leis, como se são até 2 anos ou com mulpode aferir, na defesa que se ta até 240 dias quem, com o
segue, onde apoia a criação propósito de causar prejuízo
de normas e procedimentos a alguém ou obter, para si ou
9
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para outrem, um benefício:
a) Elaborar documento falso,
imitando o verdadeiro;
b) Falsificar ou alterar documento verdadeiro;
c) Utilizar abusivamente a
assinatura de outra pessoa
para elaborar documento
falso;
d) Fizer constar falsamente
num documento factos juridicamente relevantes ou
nele omitir factos juridicamente relevantes que no
documento deviam constar”.
Ao contrário, se a CNE não
provar o dito, através da
confrontação das actas-síntese, estaremos na presença
de acusação caluniosa e de
métodos de uma organização mafiosa. Ademais seria
a grande oportunidade de
apresentar
queixa-crime
contra a UNITA, por denúncia
caluniosa, prevista e punível
no art.º 204.º LOEG e de não
ser um ente jurídico eleitoral credível, por falsificar documentos relevantes.
XV – TC descobre votos reprodutores. O Tribunal cai
na esparrela de concluir ter
a recorrente (UNITA) contabilizado, através das actas-síntese, em sua posse, menos votos que os atribuídos
pela CNE. Sendo isso verdade, não seria hora de o tribunal confrontar os elementos
das partes? Não o fazendo, o
Tribunal Constitucional confirma terem sido os resultados, que conferem vitória
ao MPLA: 51,17%, forjados,
laboratorialmente, num escandaloso crime eleitoral. O
TC confirma, também, que o
crime compensa, a favor do
regime, tendo este, o controlo do órgão eleitoral e
dos tribunais, por militantes
da sua força política.
XVI – Verticalidade jurídica.
Entre os 9, dos dez juízes do
MPLA, que subscreveram o
acórdão 769/2022 de 08

de Setembro, destaca-se a
ausência das impressões
digitais da juíza veneranda
conselheira, Maria da Conceição Sango. Para o bem
ou mal ela afastou-se de um
dos piores acórdãos da corte
constitucional de que se tem
memória, por ter desempenhado o papel de parte
acusadora, afastando dessa
função o Ministério Público,
que não se pronunciou ante
tanta denúncia.
Outra magistrada a relevar
é Josefa António dos Santos Neto, que denunciou
toda podridão e engenharia jurídica da CNE e Tribunal Constitucional: “No âmbito do presente processo,
não tive a possibilidade,
enquanto juíza desta Corte
Constitucional, nas vestes
de Tribunal Eleitoral, de
proceder a este necessário
confronto, que permitiria
fazer prevalecer a verdade eleitoral na confluência
dos interesses soberanos
em jogo. Neste diapasão,
continuo a defender que o
pedido de publicação das
actas-síntese no sítio da
internet da CNE deveria
ter sido deferido (...) à luz
da transparência e da verdade eleitoral. (...) E este
mesmo raciocínio valeria,
seguramente, para os pedidos formulados pela UNITA
relativamente à auditoria
dos resultados definitivos do apuramento, bem
como para as demais irregularidades e ilegalidades
verificadas no decurso do
processo eleitoral, não obstante, como expresso no
Acórdão, as características
próprias deste processo.
(...) Termino citando Platão,
na sua obra A República: “A
justiça não pode produzir
injustiça”.
Com esta declaração de voto
vencido, fica escancarada
a monumental fraude, que
consagrou ao MPLA, com
o seu cabeça de lista, João

Lourenço, uma vitória, nas
secretarias da CNE e do Tribunal Constitucional, este
presidido por um membro
do bureau político do MPLA,
que adoptou a lógica da batata na lei da batota.
Alguém, devidamente, identificado, quer e prima para o
retorno a guerra, palco para
consolidação “de facto e de
jure” da ditadura.
Em 24 de Agosto de 2022,
foi assassinado o Direito.
No 08 de Setembro iniciaram as exéquias fúnebres da

verdade eleitoral e da democracia participativa, em
Angola.
Até quando?
OBS: A contabilidade directa da percentagem dos votos deve-se ao facto da CNE
nunca ter apresentado, desde o anúncio dos resultados
provisórios aos definitivos, a
base contabilística dos votos (Actas-síntese) de cada
partido, no círculo nacional:
130, tão pouco do círculo
provincial: 90 deputados.
(Conclusão)
WILLIAM TONET
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