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Maputo - Uma asso-
ciação de jornalistas
canadianos exigiu ao
governo do seu país a
extradição para Mo-
çambique de Aníbal
dos Santos Júnior,
"Anibalzinho", o cére-
bro do assassínio do
jornalista moçambi-
cano Carlos Cardoso,
detido desde Maio em
Toronto.

"Continuamos a ten-
tar assegurar que Aní-
bal dos Santos seja en-
viado de volta a Mo-
çambique o mais rapi-
damente possível", dis-
se à Agência Lusa
Julie Payne, porta-voz
da organização Cana-
dian Journalists for
Free Expression (CJFE).

No início de Junho,
a CFJE apelou ao Go-
verno canadiano para
acelerar a entrega a
Moçambique de "Ani-
balzinho", detido em
Toronto desde Maio
depois de se ter evadi-
do, pela segunda vez,
da cadeia de máxima
segurança da Macha-
va, Maputo.

"A CFJE apela ao
ministro canadiano da

Cidadania e Imigra-
ção que utilize todos
os recursos para asse-
gurar que o pedido de
estatuto de refugiado
seja analisado rapida-
mente no caso de
(Aníbal dos Santos)
ter pedido esse estatu-
to, como tem sido noti-
ciado", pediu então a
CJFE.

"Carlos Cardoso foi
um corajoso jornalista
cujas histórias sobre
corrupção e mau go-
verno conduziram tra-
gicamente à sua mor-
te. O seu assassino,
Aníbal dos Santos Jú-
nior, foi levado à jus-
tiça e torna-se impera-
tivo que o governo do
Canadá colabore no
regresso de Santos à
prisão", assinalava en-
tão o apelo.

Em resposta, as au-
toridades do Canadá
referiram legislação
interna sobre privaci-
dade que proíbe a di-
vulgação de informa-
ção sobre pessoas sem
o seu consentimento.

"Não foi a resposta
que esperávamos. A
CJFE vai continuar a

seguir a situação para
assegurar que Aníbal
dos Santos seja envia-
do de volta a Moçam-
bique o mais rapida-
mente possível", disse
à Lusa, este fim de se-
mana, Julie Payne.

"Anibalzinho" foi de-
tido no aeroporto de
Toronto no dia 24 de
Maio na posse de do-
cumentos de viagem
falsificados, duas se-
manas depois de se ter
evadido da cadeia da
Machava, onde cum-
pria uma pena de 28
anos de prisão pelo
homicídio de Carlos
Cardos, em Novembro
de 2000.

A inexistência de
acordos de extradição
entre o Canadá e Mo-
çambique dificulta o
processo, devendo obri-
gar a uma solução po-
lítica para a sua reso-
lução, tanto mais que
notícias sobre o caso
referem que "Anibal-
zinho" terá solicitado o
estatuto de refugiado
junto das autoridades
canadianas.

Informações veicu-
ladas por jornais de

Moçambique garan-
tem que Anibalzinho
foi detido na posse de
um passaporte por-
tuguês falso à sua che-
gada ao aeroporto de
Toronto, proveniente
de Londres.

Aníbal dos Santos
Júnior, natural de Mo-
çambique, é cidadão
português mas os seus
documentos de via-
gem foram-lhe apre-
endidos quando da
sua detenção após a
morte do jornalista.

O julgamento, feito
à revelia uma vez que
"Anibalzinho" se ter
evadido para a África
do Sul, culminou na
condenação de mais
cinco pessoas a pesa-
das penas, entre 23 e
18 anos de cadeia,
dadas como culpadas
do assassínio de Car-
doso.

N.R. -
Trabalhadores
honestos e com a
vida organizada são
obrigados a irem
embora, mas o
“Anibalzinho”querem
no legalizar???

MOÇAMBIQUE:

JORNALISTAS CANADIANOS PRESSIONAM
EXTRADIÇÃO DE "ANIBALZINHO"

bcpbank

O presidente Dr. Alexandre Beirão (em vesperas
de partida), esta sempre disponivel para aten-
der os visitantes que ali se deslocam, para apre-
ciarem os bons serviços que são prestados á
nossa comunidade e aos clientes em geral.

Vila Nova Farms, nos
arredores de Orange-
ville, viveu um dia de
alegria e felicidade. 
Carlos Botelho e mais
centena e meia de trabal-
hadores, famílias e mui-
tos amigos festejavam o
25° aniversário da fun-
dação da conceituada
firma de construção
Capelas Construction.
Havia comida com far-
tura e bebidas á des-
crição, iriam actuar ar-
tistas comunitários e
brazileiros, e, Monse-
nhor Eduardo Resendes
celebraria a missa pelas
17:00 horas , o horário
com a companhia im-
pressora tinha de ser res-
peitado, o que nos obri-
gou a não assistirmos.

25 ° Aniversário de Capelas Construction


