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Tribunal concede liberdade provisória ao jornalista 
Arlindo Chissale
O Tribula Distrital de Balama, na província de Cabo Delgado, ordenou na noite de ontem, quinta-fei-
ra, a soltura do jornalista Arlindo Chissale, detido há cinco dias, nas celas da Polícia da República de 
Moçambique (PRM), naquele distrito, por alegada recolha de informação para fomentar o terrorismo, 
comunicou o MISA Moçambique.
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O Tribula Distrital de Balama, na província de Cabo Delgado, ordenou na noite de ontem, 
quinta-feira, a soltura do jornalista Arlindo Chissale, detido há cinco dias, nas celas da 
Polícia da República de Moçambique (PRM), naquele distrito, por alegada recolha de in-

formação para fomentar o terrorismo, comunicou o MISA Moçambique.

A soltura que pode 
acontecer ainda 
hoje, sexta-feira, 

acontece momentos depois 
de a Procuradoria Provincial 
da República, em Cabo Del-
gado, vir ontem ao público 
confirmar a detenção de Ar-
lindo Chissale, referindo, no 
entanto, que ele não foi deti-
do na qualidade de jornalista, 
mas sim de um cidadão, que 
se suspeita estar envolvido na 
prática de crimes de espiona-
gem e terrorismo.

O porta-voz da PGR em 
Pemba, Gilroy Fazendo, ex-
plicou ontem que o comando 
distrital da Polícia, em Bala-
ma, recebeu denúncias dando 
conta que um cidadão estava 
hospedado numa instância 
turística, onde pretendia ar-
rendar todos os quartos.

“Ele procurou saber como 
é que as Forças de Defesa e 
Segurança se movimentavam 
no distrito, como era feita a 
protecção de algumas insti-
tuições, com destaque para 

comando da Policia. Tam-
bém, consta que o cidadão 
foi frequentando instituições 
publica, comando distrital, 
fazendo fotos e vídeos”, disse 
Fazenda.

Durante o interrogatório 
preliminar, de acordo com 
o porta-voz, Chissale apre-
sentou três versões distintos 
sendo a primeira que estava 
em Balama, para uma acti-
vidade sigilosa relacionada 
com elevação da vila a cate-
goria de município, segunda 

que estava naquela região, em 
nome de um partido políti-
co da oposição e por último 
que estava como jornalista. 
Convidado a provar que era 
jornalista o visado apresentou 
uma credencial emitida pelo 
comando provincial da PRM, 
em Nampula, supostamen-
te assinada pelo director da 
ordem e segurança públicas, 
com validade até 20 de De-
zembro de 2020.

O magistrado assegura que 
a detenção obedeceu estrita-
mente a lei e não foi feita de 
forma ilegal.

Entretanto, num comu-
nicado distribuído ontem à 
imprensa, o MISA assegura 
que depois de longas horas de 
audição, o jornalista é, agora 
acusado de crime de exercí-
cio ilegal ou ilícito de funções 
tituladas, previsto e punível 
nos termos do artigo 344/3 
do Código penal.

“Por não estarem preen-
chidos os requisitos para a 
manutenção da prisão pre-
ventiva o juiz de instrução 
criminal de Balama concedeu 
ao jornalista a liberdade pro-
visória, mediante o termo de 
identidade e de residência, 
uma decisão a ser executada 
esta sexta-feira” – lê-se no co-
municado.

Tribunal concede liberdade provisória
ao jornalista Arlindo Chissale
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O jornalista Arlindo Chissale foi detido na semana passada em Balama, Cabo Delgado



Tribunal ordena levantamento do arresto contra ETG
Termina a “novela” entre gigantes do comércio em Nampula

A secção comercial 
do Tribunal Judi-
cial da Província 

de Nampula ordenou, esta 
semana, a revogação da pro-
videncia cautelar e conse-
quente levantamento do ar-
resto decretado contra a ETG 
e outros grupos, pelo facto de 
não existirem os pressupostos 
necessários para a sua manu-
tenção, pondo aparentemente 
o fim ao conflito judicial, que 
opunha aquelas ao Grupo 
Royal, requerente do proces-
so.

Lembre-se que, o Grupo 
Royal requereu a providen-
cia cautelar de arresto con-
tra quatro grandes grupos 
comerciais e industriais, que 
operam em Nampula, deter-
minado que a 20 de Outubro 
passado fossem arrestados 
bens em mercadoria diversa, 
contas bancárias, imóveis e 
até navios que procediam o 

carregamento ou descarrega-
mento de mercadoria das re-
queridas.

Três das empresas reque-
ridas acabaram entrando em 
acordo com o Grupo Royal, 
pagando, ao que se sabe, valo-
res astronómicos, para evitar 
alegados prejuízos maiores, 
que vinham somando no 
dia a dia, mas o Grupo ETG 
manteve a sua posição até a 
realização do contraditório 
deferido.

O despacho, que levanta o 
arresto, refere a dado momen-
to que ficou provado que estas 
duas empresas se dedicam a 
comercialização de produtos 
agrícolas e que a 25 de Agos-
to deste ano o Grupo Royal 
exportou para a India uma 
grande quantidade de soja a 
granel e chegado ao porto de 
Mumbai, em pleno processo 
de descarga, o Gabinete Es-
pecial de Inteligência daquele 

país ordenou a sua paralisa-
ção.

“… interditou o descarre-
gamento alegadamente por 
se tratar de produtos GMO 
(organismos geneticamente 
modificados), acção movida 
por conta de uma denúncia 
anónima vinda da Repúbli-
ca de Moçambique”, lê-se no 
despacho. 

O despacho esclarece que 
da audição das testemunhas 
ficou provado que não existe 
e nunca existiu uma relação 
comercial entre a requerente 
e a requerida, não existindo 
em consequência dívidas en-
tre ambos. 

O grupo Royal sustentou 
a sua providencia na base de 
um processo crime, movido 
contra desconhecidos a cor-
rer seus tramites no SERNIC, 
onde na instrução foi ouvido 
um cidadão que declarou que 
foram os trabalhadores da re-

querida a efectuar tal denún-
cia.

Depois de uma concebível 
fundamentação, o despacho 
do juiz encerra explicando 
que o grupo ETG é uma em-
presa reputada, que exerce a 
sua actividade há de 23 anos, 
“dispondo de solvabilidade 
económica bastante e um 
património vasto, o que de-
mostra de forma clarividente, 
uma robustez financeira”. 

Termina assim uma “no-
vela” entre gigantes do co-
mércio em Nampula, com 
biliões de dólares a girarem 
e serem pronunciados como 
se de centavos de meticais se 
tratassem.

O grupo ETG retomou as 
suas actividades para o alívio 
dos seus trabalhadores, que 
chegaram a ver seu emprego 
ameaçado e as famílias preju-
dicadas.
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Água mole em pedra dura…

Diz o velho ditado que água mole em pedra dura tanto bate que até fura. O Clic Clic não vai se cansar de falar do lixo, que 
prolifera pelos vários cantos da cidade de Nampula ante a incapacidade (?) do Conselho Municipal da cidade de Nampula
O processo de recolha e tratamento do lixo, defronte do pavilhão dos desportos, rua dos Combatentes, inquieta os residentes 
daquela zona e não só.
Há mais de um mês que os resíduos sólidos depositados não são removidos, eventualmente, por conta da vedação daquele 
espaço para dar lugar a certas obras ainda no segredo dos deuses.
O espaço pertence a empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), que também aparentemente assiste como 
mero expectador este triste cenário. O município já foi alertado, mas vai fazendo ouvidos de mercador…
E a factura de tudo isso recai no pacato munícipe. É isso que o Clic Clic não gosta e vai continuar a criticar.



A H i d r o e l é c t r i c a 
de Cahora-Bassa 
(HCB), doou, on-

tem, diverso material ao Ins-
tituto Industrial de Carapira, 
em Monapo, província de 
Nampula, para potencializar 
as aulas práticas ministradas 
naquela instituição de ensino 
técnico profissional nas áreas 
de construção civil, electrici-
dade e de mecânica-auto.

O material, avaliado em 
pouco mais de 5 milhões de 
meticais, é constituído por 
carinhas de mão, rebarbado-
ras, luvas, picaretas, brocas, 
martelos, tubos, cantoneiras, 
torneiras, discos de cortes, 
cimentos, cabos, disjuntores, 
interruptores, multímetros, 
britas, areia grossa, entre ou-
tros.

Intervindo no acto da 
entrega do donativo, o Pre-
sidente do Conselho de Ad-
ministração (PCA) da HCB, 
Boavida Muhambe, disse que 

o gesto enquadra-se no âmbi-
to da responsabilidade social 
daquela empresa, e espera 
que o material sirva os actuais 
estudantes e os dos próximos 
anos.

Por seu turno, o director 
do Instituto Industrial de Ca-
rapira, José Braga, referiu que 
o gesto permitirá a requalifi-
cação dos cursos de mecâni-
ca-auto e industrial, com vista 

a garantir aos formandos uma 
formação científica de qua-
lidade e relevante para res-
ponder  a competitividade do 
mercado.

HCB doa equipamento avaliado em cinco milhões 

Polícias são os mais corruptos em Manica
O Ministério Público, em Manica, anunciou, recentemente, aquando da inauguração do Gabinete Provincial de Combate à 
Corrupção, que pelo menos 149 casos de corrupção, referentes a Janeiro de 2021 a Setembro do ano em curso, estão em trami-
tação a nível daquela província central do país.
De acordo com o procurador chefe provincial de Manica, Jorge Tivane, a polícia de protecção e de trânsito são os agentes mais 
corruptos. “Dos 149 processos tramitados no período em análise, 80 são transitados em 2021 e 69 entrados de Janeiro á Setem-
bro do corrente ano, entre comuns, sumários e sumarissimos”, explicou Jorge Tivane.
Salientou estarem em curso acções de sensibilização às comunidades no sentido de estancar os índices de corrupção em alguns 
distritos da província incluindo a sua capital.
“No que toca aos núcleos de combate a corrupção, foram criados, em todas as escolas secundárias da cidade de Chimoio e nos 
distritos de Gondola, Sussundenga, Báruè, Mossurize e Guro”, referiu.

Ao Instituto Industrial de Carapira
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