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MUNDO
ACIDENTE | TSVANGIRAI

O primeiro-ministro do Zimbabwe, Morgan
Tsvangirai, descartou a possibilidade de o aci-
dente que o deixou ferido e matou a mulher ter
sido um atentado. O funeral da esposa é amanhã

N
ino’ Vieira e Tagmé na
Waié lideravam uma lista
de dez personalidades da
política guineense com a

cabeçaaprémio,segundo umpan-
fleto alegadamente distribuído,
ainda antes da noite dos atentados,
pelocartelcolombianoqueabaste-
ceomercadodeconsumodrogasna
Guiné-Bissaudesde2005.

Nodocumento,quenãoestáas-
sinado,constamaindaosnomesde
Helder Proença (ex-ministro da
Defesa), Bubo na Tchuto (ex-chefe
de Estado-Maior da Armada),
PapaCamará(capitãodoExército),
Adolfo Ebouamé (empresário ca-
maronês),VítorMandinga(ex-mi-
nistrodasFinanças),DionísioCabi
(ex-ministro das Obras Públicas) e
Aristides Gomes (ex-primeiro-
ministro), estando bem expressa a
advertência de que “a mercadoria
valemaisdoqueavidadequalquer
pessoa.

O CM sabe que o panfleto já
chegou às mãos de dirigentes
partidários e do Governo gui-
neense, embora até ao momento
não tenha havido reacção oficial.
“Viemos desde a América Latina,
não por nossa vontade, mas por-
que fomos convida-
dos, com todas as
garantias”, pode ler-
se no panfleto, que
acrescenta: “Desde
q u e c h e g á m o s a
B i s s a u e m 2 0 0 5 ,
realizámos muitas
operações em mer-
cadorias equivalen-
tes a 280 milhões de
dólares e todos os dias nos era
prometido pagarem-nos ama-
nhã, amanhã e amanhã...”

Faceaoincumprimento,osalega-
dosautorescolombianosdopanfleto
vãomaislonge:“Estessenhoresnão

GUINÉ-BISSAU � PANFLETO REFERE DÍVIDADE 48 MILHÕES DE DÓLARES

� ‘Nino’Vieira e o general Tagmé na Waié encabeçam a lista de personalida-
des que colombianos acusam de estar envolvidas no negócio da droga

sãosérios,devem-nos48milhõesde
euros.Sónóssabemosossacrifícios
porquepassámosdaAméricadoSul
atéàGuiné-Bissau.Sai-noscaríssi-

mo. Já não operamos
em Bissau, mas estes
senhorestêmdepagar
o nosso sacrifício. A
nossa mercadoria vale
mais de que a vida de
qualquer pessoa sem
responsabilidadeenão
interessa se são gene-
rais, ministros ou ou-
tras personalidades.

Queremos de volta a nossa merca-
doriaoumoedaequivalente.”

Segundo apurou o CM,as auto-
ridades guineenses pretendem
investigar primeiro a autenticida-
de do documento. �

� CRAVINHO EM FUNERAL
O secretário de Estado dos Ne-
gócios Estrangeiros,João Go-
mes Cravinho, representa o go-
verno e a CPLP no funeral de
‘Nino’. Cravinho diz ser“essen-
cial”um novo ciclo em Bissau.

� PEDRO PIRES AUSENTE
Em Bissau, estava já ontem João
Lourenço, vice-presidente do
Parlamento de Angola. O presi-
dente de Cabo Verde, Pedro Pires,
não virá às exéquias em protesto
pelas circunstâncias em que se
deu a morte de‘Nino’.

`

TI
AG

O
PE

TI
N

G
A/

LU
SA

“Viemos
para Guiné
porque fomos
convidados”
Panfleto

MAIS DADOS
Féretro
de ‘Nino’ Vieira
no Parlamento
�Oféretrode‘Nino’Vieiraestá
desdeontememcâmaraardenteno
Parlamentoguineense.Apoucas
horasdofuneral,IsabelRomano
Vieira,viúvadoex-presidente,
continuavasemrecuarnodesejode
veromaridoenterradonoMauso-
léuondeestãoosrestosmortaisde
AmílcarCabralenãonocemitério
deBissau.

Aintransigênciaépartilhada
pelosfilhosde‘Nino’Vieira,que
lembramqueopaimorreucomo
Presidenteemactividade.EmBis-
sauestãomontadasrigorosasme-
didasdesegurançaparaofuneral.�

JOÃO VAZ

REDACTOR PRINCIPAL

�Rússia Império dos
czares, sol do comunismo e
hoje país de Putin, a Rússia
mantém as linhas-mestras:
poder sacralizado e patriotis-
mo exaltante. Uma reporta-
gem da France 24, sintonizável
na TVCabo, mostra como se
educa as estudantes da Escola
n.º 9 de Moscovo: treino mili-
tar, de armas na mão, e culto
de dotes femininos como a
costura.Apátria assim exige.

�Brasil Ciro Gomes, o
político brasileiro a quem ser
casado com a actriz de teleno-
velas Patricia Pilar adocicou a
imagem nas
presidenciais
1998 e 2002,
está pronto
para nova can-
didatura. Ele
quer concorrer
com José Serra, do PSDB, e a
ministra Dilma Roussef, que
Lula aposta levar a presidente.

�Califórnia Após anos
de desertificação, as abelhas
voltaram aos campos do Sul
da Califórnia , onde se vê de
novo campos de flores. O facto
anima os ambientalistas.

�Afeganistão Mor-
reu, vítima de mina que des-
truiu o autoblindado em que
circulava, no Afeganistão, o ex-
-sargento Corona Santos. Fi-
cou célebre como um dos car-
cereiros violentos de Abu
Ghraib, no Iraque.Aparecia
nas fotos, sempre de cão preto
à trela.

139,50 libras ou
157 euros anuais é, a partir de
1 de Abril, a taxa anual britâni-
ca por TV a cores. Os portu-
gueses pagam 1,75 €/mês.
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�ANTÓNIO PEREIRA
ENVIADO ESPECIAL Bissau

Narcotraficantes
ameaçam políticos

�O féretro
de‘Nino’
Vieira foi
ontem
transporta-
do para o
Parlamento
(em cima).
Familiares
assistiram
inconsolá-
veis. O ex-
-presidente
e Na Waié
fazem parte
do panfleto
distribuído
por colom-
bianos


