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VOTE CONTRA ISTO TUDO!
NÃO VAMOS ESQUECER O TEMPO QUE PASSOU...
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Primeira razão:  Já se votou neles 

o sufi ciente, em todas as eleições que já aconteceram em Mo-

çambique. Quase nada mudou. Continuas no mesmo sofrimento 

de sempre. Aliás, a situação até piorou. Tudo o que consegues 

ganhar, realizar, construir ou desfrutar é fruto do teu es-

forço pessoal. Do teu trabalho e dedicação. Se tiveste a opor-

tunidade de votar neles nas eleições passadas, vais perceber 

que deste um mandato para que eles governassem e gerissem o 

dinheiro dos teus impostos para garantir serviços públicos 

e o bem comum de ti e dos teus compatriotas. Melhorou alguma 

coisa? Provavelmente vejas agora que tudo manteve e até pio-

rou. Continuas a formar bicha no hospital, apenas para ser 

atendido muitas horas depois e sair de lá apenas com parace-

tamol e uma receita para comprar medicamentos extremamente 

caros nas farmácias privadas para onde eles desviam o que 

deveria estar acessível nas farmácias públicas. Na educação, 

idem. Eles conceberam um sistema de ensino onde tu e os teus 

próximos são formados para não saber nada. Hoje a maior parte 

dos alunos e estudantes tem defi ciências graves na escrita, 

na leitura e na fala. Praticamente não sabem pensar por si 

próprios, sendo instruídos apenas para copiar, concordar e 

repetir, de modo a não estarem em condições de criticar, dis-

cutir, discordar ou de repudiar qualquer coisa que seja in-

justiça, nas suas próprias vidas ou na vida do seu bairro, ci-

dade ou país. Nos transportes e infra-estruturas, idem. Hoje, 

mais do que nunca, muito mais pessoas viajam em condições 

péssimas e indigentes, que atentam contra a sua segurança ou 

própria vida. As estradas fi cam em péssimas condições duran-

te os anos que dura o mandato eleitoral deles e são exclusiva-

mente ”melhoradas” apenas quando as eleições se aproximam. 

A criminalidade aumentou e está hoje muito mais violenta, 

porque a polícia não funciona e o Governo deles se benefi cia 

disso. Outros cidadãos são sequestrados, outros violados e 

engomados à ferro. Pagas impostos para que o Governo deles 

crie e equipe uma polícia que te proteja, mas volta e meia essa 

mesma polícia só serve para proteger a eles e para te extor-

quir, espancar e intimidar. A polícia que deveria defender o 

povo é a mesma que é usada pelo Governo para te reprimir. O 

povo moçambicano votou neles em todas as eleições até aqui 

realizadas em troca da promessa de um “futuro melhor”, pro-

metido desde 1994 e que ainda não se realizou, quase 20 anos 

depois. Na verdade, e como tu podes ver, só a vida deles é que 

melhorou signifi cativamente. Hoje eles vivem em condomí-

nios electrifi cados, possuem vários carros, chorudas contas 

bancárias, têm os fi lhos a estudar em escolas e universidades 

privadas e tem vários empregos. Tu continuas na mesma merda 

de sempre, vivendo no mesmo buraco de sempre, comendo e be-

bendo a mesma merda de sempre, entalado na mesma precarieda-

de de sempre no acesso a educação, saúde, emprego, habitação 

e serviços públicos diversos. Vais mesmo votar pela conti-

nuidade disso tudo? Nós não acreditámos que sejas estúpido o 

sufi ciente para isso.

Segunda razão:  A manutenção da 

Frelimo e dos seus candidatos no poder não te benefi cia de 

modo absolutamente nenhum. Aliás, só vai benefi ciar a eles 

mesmos. Tu sabes muito bem tocar a tua vida para frente sem 

eles, afi nal é o que vens fazendo estes anos todos. Não acre-

dites jamais nesses que andam por aí em jornais, rádios, te-

levisão e internet a dizer que tudo o que o povo moçambicano 

hoje desfruta é devido ao Governo da Frelimo. É a mais pura 

mentira e tu hoje sabes muito bem disso. Os prédios e viven-

das, estradas e infra-estruturas que hoje temos nas cidades 

e vilas são herança do tempo colonial. Foram os portugueses 

que as construíram e aqui deixaram. O Governo da Frelimo, 

nas escassas vezes que construiu algo aqui, foi para o bene-

fi cio deles mesmos e das suas famílias ou pessoas associadas. 

É exactamente por isso que não tens como te benefi ciar, por 

exemplo, das casas que são construídas com os teus próprios 

impostos e que depois são atribuídas a uma elite que pode pa-

gar os preços extremamente elevados que custam. Procura lá 

saber quem é que são as pessoas que têm comprado essas casas. 

Pensa agora nas múltiplas difi culdades que tens de passar 

para apenas obter um terreno para construíres a tua própria 

casa. Vais votar na continuação disso tudo? Sabias que eles 

são hoje extremamente ricos por causa de jogadas sujas em que 

fazem desvio de aplicação dos teus impostos para criarem e 

fi nanciarem empresas privadas? O dinheiro com o qual con-

tribuis regularmente para que eles construam e equipem es-

tradas, hospitais e escolas para ti e para os teus é o que é 

usado para fi nanciar o partido e as suas empresas, coisa que 

eles fazem sem o menor pingo de remorso porque dizem que fo-

ram legitimamente eleitos por ti e pelo povo. Voltarás mesmo 

a votar para que eles continuem a fazer isto??

Terceira razão:  Não te esqueças, 

quando fores votar no dia 20 de Novembro, da revolta popu-

lar contra o aumento do preço do chapa, do pão e do custo de 

vida, em 2010. Não te esqueças das pessoas que foram baleadas 

mortalmente apenas por reivindicar melhores condições de 

vida nesse dia, nem das palavras de alguns ministros desse 

mesmo Governo que diziam que era uma revolta de vândalos. 

Vais mesmo apoiar esse partido que, quando já tem o teu voto 

e o mandato eleitoral assegurado, mostra-se insensível às 

tuas difi culdades quotidianas e te insulta e ridiculariza de 

modo frio e prepotente? Não te esqueças, no dia 20 de Novem-

bro, que esse mesmo partido que hoje vem até a tua casa para 

te implorar voto inventou uma “cesta básica” para abafar a 

tua revolta e que a mesma nunca foi implementada. Lembra-te 

que o Governo deles prometeu cortar os gastos que eles tem 

feito em viagens, telefones e regalias diversas para investir 

mais nos esforços de contenção do elevado custo de vida que o 

povo experimenta, mas que essa decisão nunca foi implemen-

tada. Hoje eles ainda continuam a esbanjar os nossos impostos 

comprando navios, aviões e carros extremamente caros que só 

servem a eles mesmos, enquanto o povo que neles votou anda 

hoje em atrelados de camiões para a escola ou para o serviço. 

Lembra-te, no dia 20 de Novembro, que eles abafaram a greve 

dos médicos e profi ssionais de saúde alegando que não ha-

via dinheiro para melhorar os seus salários e condições de 

trabalho, mas volta e meia compram e importam armamento que 

Quatro razões para não votar na FRELIMO e nos seus
candidatos, nas eleições autárquicas no dia 20 de Novembro...

Editorial
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usam para matar os teus compatriotas nas matas de Sofala.  O 

Governo da Frelimo diz que não há dinheiro para melhorar os 

salários de professores, enfermeiros e funcionários públi-

cos mas esbanja fundos públicos em presidências abertas onde 

milhões de meticais são gastos para pagar as passagens aéreas 

e as ajudas de custo de um bando de improdutivos que con-

juntamente com o Presidente da República vão, todos os anos, 

fi ngir que ouvem e resolvem as preocupações do povo. Lembra-

-te que algumas televisões, rádios e jornais são custeados 

pelos impostos que regularmente pagas para servir aos teus 

interesses mas que só mostram as viagens e as festas privadas 

do Presidente da República. Não te deixes enganar pelos de-

poimentos de pessoas que são escolhidas a dedo por esse mes-

mo Governo para aparecerem nas câmaras a sorrir e dizer que 

está tudo bem no país e que devemos apostar na continuida-

de, quando tu mesmo consegues ver que só tende a piorar. Vais 

mesmo votar neles, para que tudo isto continue?

Quarta razão:  Não vote em quem hoje 

está a prometer exactamente o mesmo que não tem cumprido em 

38 anos no poder. Temos visto estes anos todos que a Freli-

mo mentiu durante todas as anteriores campanhas eleitorais 

e não podemos cair novamente na mesma farsa. Vais votar na 

mentira que eles te trazem hoje, mesmo sabendo que as promes-

sas do passado fi caram por cumprir?! Valorize o teu voto e não 

o reduzas ao simples exercício de colocar uma cruz num papel 

para que as coisas continuem na mesma. Não te deixes iludir 

por hoje esse mesmo partido, que jamais fez algo de proveitoso 

para ti e para a tua vida, trazer novos rostos de falas boni-

tas e sorriso no rosto, fi ngindo que se preocupam contigo e 

que vão resolver os teus problemas. No fundo, todos eles são 

farinha do mesmo saco e funcionam atrelados a estrutura do 

partido que os propõe como candidato. Recebem todos ordens 

superiores de pessoas que sempre estiveram a governar o país 

e que são os principais responsáveis pela letargia em que o 

teu bairro, cidade e província se encontram. Não são as caras 

e as palavras desses candidatos que vão mudar a tua vida, de 

repente. O partido é exactamente o mesmo que nos tem gover-

nado de modo incompetente e desastroso. E isso vai continuar 

assim, se votares neles. Eles eh que decidiram, decidem e que-

rem continuar a decidir sobre ti e sobre a vida de todo o povo, 

do mesmo modo e durante mais 5 anos. Lembras de todas as de-

cisões governamentais, absurdas, incoerentes e injustas, com 

as quais não concordavas e que te eram impostas, estes anos 

todos? Foi o teu voto neles que deu uma autorização implíci-

ta para que eles fi zessem e desfi zessem dos nossos recursos, 

das nossas instituições e do nosso país como bem entendessem. 

Tens de parar com todas estas arbitrariedades. Não caia nos 

argumentos populistas que eles te tentarão vender nas suas 

campanhas eleitorais. Tens de dizer basta a tudo isto com o 

teu voto. Saiba que votar neles é permitir que todas as bar-

baridades, gestão danosa, corrupção, clientelismo, incompe-

tência e sistemáticos erros da actual governação continuem.

VOTE CONTRA ISTO TUDO!
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Como a Frelimo
sufoca o Estado
As reformas milionárias pagas pelo Estado aos membros 
do partido Frelimo, dirigentes do Estado, chegariam para 
sete (7) mil carteiras escolares por ano ou quatro (04) 
digitais de Raio X, que neste momento apenas existe uma 
em Moçambique.

Acumulação de salários
Há dirigentes entre ministros, vice-ministros, presidentes 
de Conselhos de Administração, deputados e edil (de Ma-
puto), que acumulam as reformas aos salários e regalias 
inerentes aos seus actuais cargos.

Na lista de ministros constam: Manuel Chang actual mi-
nistro das Finanças (pensão mensal cerca de 108 mil me-
ticais). José Pacheco actual ministro da Agricultura (pen-
são mensal de 122 988, 43 meticais), Cadmiel Muthemba, 
actual ministro das Obras Públicas e Habitação, António 
Sumbana actual ministro na Presidência para Assuntos 
da Casa Civil (pensão mensal de 112 988 meticais), Vic-
tor Borges actual ministro das Pescas (114 mil meticais de 
pensão mensal) e Mateus Kida actual ministro dos Comba-
tentes (17 mil meticais). É o mais modesto.

Na lista dos Vice ministros constam: Abdul Razak actual 
vice ministro dos Recursos Minerais (uma pensão de apo-
sentadoria fi xada em 86 mil 647 meticais), Carlos de Sou-
sa actual vice ministro da Juventude e Desportos (pensão 
mensal de 86 mil meticais), e Jaime Himede actual vice 
ministro da Energia (87 mil meticais).

Na lista dos PCAs consta o nome do apagado PCA da 
Imprensa Nacional empresa pública, Armindo dos Santos 
Matos.

Entre os actuais deputados constam os nomes de Salé-
sio Nalyambipano, Alcido Nguenha (mensalmente só de 
pensão de aposentação factura 105 mil meticais), Lucas 
Chomera (ganha de pensão por mês, 112 mil meticais) e 
Virgília Matabele (ganha de pensão mensal 112 mil 988 
meticais). 

David Simango, actual edil 

de Maputo e candidato à sua 

própria sucessão é o único edil 

com a reforma milionária que 

acumula com o seu salário da 

edilidade. 

Reformas gordas num país 
com crianças a morrer por 
desnutrição e consumo de água 
impropria
Segundo o Ministério da Saúde, 44% de crianças moçam-
bicanas dos 0 aos 5 anos sofrem de desnutrição cronica 
derivada das bolsas de fome que afectam muitas regiões 
do país. Ainda mais, um estudo recente do Centro da Inte-
gridade Pública (CIP) em parceria com a WaterAid indica 
que o Governo não irá cumprir com as metas dos Objecti-
vos de Desenvolvimento Milénio no acesso a água potável. 
Em distritos como Mabalane e Magude é possível ver pes-
soas a partilhar águas de charcos com gado.

A justifi cação esta situação lastimável é de que o Governo 
não tem dinheiro, mas tem para pagar reformas aos diri-
gentes. 

Com o recente braço de ferro com 

os operadores privados que ga-

rantem o fornecimento de água 

em muitos bairros da cidade de 

Maputo, o Governo anunciou que 

o Governo está a gastar entre 14 

e 35 milhões de meticais para 

abertura de cada um dos 11 furos 

de água para resolver a situação 

de emergência com a saída dos 

operadores privados. Ora, 14 e 

35 milhões de meticais corres-

pondem a cerca de 500 mil dóla-

res e um milhão de dólares. Es-

tes furos de água davam segundo 

estimativas, do próprio Gover-

no ajudar 55 mil famílias que 

neste momento consomem água 

imprópria. É este mesmo valor 

que é dado de pensão aos antigos 

e actuais dirigentes que pedi-

ram reforma voluntária.

Dava para resolver o problema 
de carteiras 
Recentemente, o Ministério da Educação através do seu 
porta-voz, Eurico Banze veio a público informar que o sec-
tor está com um défi ce de cerca de um milhão e cem mil 
carteiras para todas as escolas do país. Desse número, 
900 mil são para o ensino primário e 200 mil para o se-
cundário. O Governo investiu recentemente 150 milhões de 
meticais (cerca de cinco milhões de dólares) para a aqui-
sição de 885 mil carteiras para apetrechar 35.404 salas de 
aulas. Com base nesses números, o valor total das pen-
sões pagas aos dirigentes dava para comprar anualmente 
171 100 carteiras que dariam para apetrechar no mínimo 6 
mil 844 salas de aulas por ano.

Comprava 04 máquinas de raio 
X digital por ano 
Uma fonte sénior da direcção do Hospital Central de Ma-
puto foi citada pelo jornal Canal de Moçambique a expli-
car que com o valor de 28.6 milhões de meticais com o 
qual o Estado gasta em pensões dos dirigentes que ainda 
estão activo e a cumular salários, dava para comprar por 
ano 04 aparelhos digitais de raio X. Segundo a mesma fon-
te o Hospital Central de Maputo, o maior do País só tem, 
apenas, uma dessas máquina e foi adquirida em Fevereiro 
deste ano na sequência da avaria de uma já obsoleta que 
vinha funcionando há já muito tempo. A máquina de raio x 

Digital segundo a nossa fonte custa cerca de 7.5 milhões 
de meticais. Para o seu funcionamento não necessita de 
reagentes nem cassetes que vai facilitar o atendimento 
dos pacientes naquela unidade sanitária. O equipamento 
permite que os resultados sejam conhecidos em tempo 
real, não necessitando de uma revelação, diferentemente 
dos anteriores. Além de proporcionar muito mais agilidade, 
também é capaz de aumentar a segurança e os recursos 
para a emissão do laudo. A funcionalidade do sistema co-
meça a partir da realização do exame. Depois de colectada 
a imagem no aparelho, automaticamente é disponibilizada 
ao radiologista, através do sistema ligado à rede do hospi-
tal. De seguida, o médico já pode analisar o exame directo 
na tela do computador e emitir o laudo. Com isso, o médico 
que solicitou a imagem terá a resposta do diagnóstico e do 
laudo em tempo mais rápido do que o antigo método.

Um Um 

elegeelege corruptoscorruptos

é cúmplice!é cúmplice!é cúmplice!é cúmplice!



CIDADÃO ATENTO 31 de Outubro de 2013 • Edição Clandestina - 1 • Pág. 05

Em 10 anos poderiam 
construir e apetrechar um 
Hospital Geral
Cálculos similares, mantendo constante o bolo anual de 
28.6 milhões de meticais pagos aos actuais e antigos diri-
gentes em reformas, davam para, num período de 10 anos 
construir e apetrechar um Hospital Geral com capacidade 
de internamento de 250 camas. Por exemplo, em Maio 

deste ano directora provincial de Saúde em Sofala, Marina 
Karagianis disse que a construção do novo Hospital Geral 
da cidade da Beira que visa descongestionar o Hospital 
Central da Beira, o maior da região centro do País. Segun-
do a mesma fonte, as aobras estão avaliadas em cerca de 
10 milhões de dólares. Se o Estado paga mais de um mi-
lhão de dólares a antigos e actuais dirigentes reformados, 
em 10 anos com o mesmo dinheiro dava para fi nanciar a 
construção de um Hospital Geral similar ao da Beira com 
uma capacidade de 250 camas. 

Nome Cargo Actual Antigo Cargo Pensão 
Mensal

Salário 
actual

Outras Regalias

José Pacheco Ministro da 
Agricultura

Ministro do Interior 112.988,43 112.988,43 Três Viaturas, casa, telefone, subsídio de manutenção 
de Casa , de representação Alimentação e bebidas, Via-
gens de Lazer, combustível, etc

Manuel Chang Ministro das 
Finanças

Vice-ministro das Finanças 108.958,18 108.958,18 Três Viaturas, casa, telefone, subsídio de manutenção 
de Casa , de representação Alimentação e bebidas, Via-
gens de Lazer, combustível, etc

Cadmiel 
Muthemba

Ministros das 
Obras Públicas

Ministro das Pescas 114.452,07 114.452,07 Três Viaturas, casa, telefone, subsídio de manutenção 
de Casa , de representação Alimentação e bebidas, Via-
gens de Lazer, combustível, etc

Victor Borges Ministro das 
Pescas

Inspector das Finanças 118. 789, 43 118.789,43 Três Viaturas, casa, telefone, subsídio de manutenção 
de Casa , de representação Alimentação e bebidas, Via-
gens de Lazer, combustível, etc

Mateus Kida Ministro dos 
Combatentes

Coronel das FADM 11.687,00 100.000,00 Três Viaturas, casa, telefone, subsídio de manutenção 
de Casa , de representação Alimentação e bebidas, Via-
gens de Lazer, Combustível, etc

David Simango
Presidente do 
Município de 

Maputo
Ministro da Juventude e 

Desportos 108.985,18 ??????
Três Viaturas, casa, telefone, subsídio de manu-

tenção de Casa , de representação Alimentação e 
bebidas, Viagens de Lazer, Combustível, etc

António Sumbana Ministro para 
Ass. Da Casa 
Civil

112.988,43 112.988,43 Três Viaturas, casa, telefone, subsídio de manutenção 
de Casa, de representação Alimentação e bebidas, Via-
gens de Lazer, Combustível, etc

Salésio 
Nalyambipano

Deputado Vice ministro da Segurança 27.157,00 Viaturas, casa, telefone, subsídio de manutenção de 
Casa, de representação Alimentação e bebidas, Viagens 
de Lazer, Combustível, etc

Mariano Matsinha Ministro sem Pasta 17.025
Castigo Langa Ministro dos Recursos Minerais 66.444,95
Kandiyane 
Cândido

Vice ministro da M. Acção Social 70.960,00

Alcido Nguenya Deputado Ministro da Educação 105.005,43 Viaturas, casa, telefone, subsídio de manutenção de 
Casa, de representação Alimentação e bebidas, Viagens 
de Lazer, Combustível, etc

Joel Libombo Ministro da Juventude e 
Desportos

105.984,74

Virgília Matabele Deputado Ministra da M. Acção Social 112.988,43 Viaturas, casa, telefone, subsídio de manutenção de 
Casa, , Viagens de Lazer, Combustível, etc

Abdul Razak Vice-Ministro 
dos Recursos 
Minerais

Governador 86.647,00 86.647,00 Três Viaturas, casa, telefone, subsídio de manutenção 
de Casa , de representação Alimentação e bebeidas, 
Viagens de Lazer, combustível, etc

Carlos José de 
Sousa

Vice ministro 
da Juventude e 
Desportos

77.346,00 77.346,00 Três Viaturas, casa, telefone, subsídio de manutenção 
de Casa , de representação Alimentação e bebeidas, 
Viagens de Lazer, combustível, etc

Carlos Tajú Secretário do 
Conselho de 
Ministros 

Técnico de Administração Pública 89.647,00 89.647,00

Daniel Gabriel PCA IGEPE 112.988,43
António 
Munguambe 

Gestor Monte 
Binga

Ministro da Indústria e Comércio 108.985,00

Ivo Garrido Ministro da Saúde 116.719,90
José Chichava Deputado Ministro da Administração Estatal 112 988,43 Viaturas, casa, telefone, subsídio de manutenção de 

Casa, , Viagens de Lazer, Combustível, etc
Luís Covane Administrador 

Sociedade 
Notícias

Vice-ministro da Educação 80.058 57

Lucas Chomera Vice presidente 
do Parlamento

Ministro da Administração Estatal 112.988,43 Três Viaturas, casa, telefone, subsídio de manutenção 
de Casa , de representação Alimentação e bebeidas, 
Viagens de Lazer, combustível, etc

Armindo Santos PCA da 
Imprensa 
Nacional

Inspector da Justiça 190.000,00 190.000,00 Três Viaturas, casa, telefone, subsídio de manutenção 
de Casa , de representação Alimentação e bebeidas, 
Viagens de Lazer, combustível, etc

Felício Zacarias Ministro das Obras Públicas 114.786,18
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Governo resgata
trafi cante de droga

para comandar
Força de Intervenção Rápida
Numa clara demonstração do poder sobre os tribunais, 
o Governo desprezou a sentença que condenou o ex-
-comandante da Força de Intervenção Rápida (FIR) de 
Inhambane, Amade Hassane, a 19 anos de prisão e foi 
resgata-lo para comandar a FIR em Sadjundjira.

Amade Hassane foi, a 29 de 

Dezembro de 2006, condenado 

a 19 anos de prisão por se 

ter provado em Tribunal o 

seu envolvimento no tráfi co 

de droga pesada, haxixe, 

que estava armazenada na 

4ª Unidade Especial da FIR 

na província de Inhambane. 

A chave do armazém onde 

estava armazenada a droga 

fora confi ada a ele e ao 

então director da Polícia de 

Investigação Criminal (PIC) 

em Inhambane, Tomás Troveja. 

Acontece que o agente da FIR, 

Amade Hassane, foi resgatado 

pelo Governo e agora comanda 

a FIR em Sadjundjira, cujo 

comandante-em-chefe é o 

Presidente da República, 

Armando Emílio Guebuza.

Amade Hassane foi fotografado 

ao lado do Ministro da Defesa, 

Filipe Nyussi, em Sadjundjira, 

momentos após assalto a base 

onde residia Afonso Dhlakama.

Após a condenação, Amade Hassane não chegou a reco-
lher à cadeia. Quando foi condenando a 19 anos de prisão 
gozava de liberdade condicional que lhe foi atribuído pelo 
Tribunal Supremo meses antes do julgamento. À sentença 
que decretava sua reclusão, Amade Hassane recorreu em 
Janeiro de 2007 e há seis anos aguarda pelo veredicto do 
Tribunal Supremo.

O resgate do agente da FIR aconteceu logo após a sua con-
denação pelo Tribunal Judicial da Cidade de Inhambane. 
Primeiramente o agente foi transferido de Inhambane para 
Nampula, para comandar uma unidade da FIR, a tal que 
atacou a residência de Afonso Dhlakama na rua das Flores.

Na manhã do dia 08 de Março de 

2012, quando a Força de Inter-

venção Rápida atacou a dele-

gação da Renamo na Rua dos Sem 

Medo em Nampula, assassinando 

um ex-guerrilheiro da Renamo 

e prendendo outros 34, Amade 

Hassane foi um dos comandantes 

da operação em que também per-

deu homens sob seu comando.

Com a mudança de residência de Afonso Dhlakama para 
Sadjundjira, Amade Hassane foi igualmente transferido 
para a província de Sofala e posicionado na Gorongosa, 
concretamente no posto administrativo de Vunduzi, onde 
comanda a FIR responsável pelo controlo dos movimen-
tos do líder da Renamo em Sadjundjira.

Detenção de Amade Hassane
Em 2000, as autoridades moçambicanas recuperaram 
cerca de 17 toneladas de Haxixe, numa embarcação 
denominada “Marin Victory”, que estava naufragada nas 
águas do Arquipélago do Bazaruto, distrito de Inhassoro. 
Na embarcação seguiam nove (09) cidadãos de naciona-
lidade paquistanesa, tidos como donos da droga. Foram 
julgados e condenados a penas de prisão maior.

A droga apreendida foi então encaminhada para a cida-
de de Inhambane, capital provincial da área jurisdicional 
onde a droga foi apreendida. As 17 toneladas de droga 
foram armazenadas na 4ª Unidade Especial da FIR. O 
armazém foi fechado a duas chaves que foram confi adas 
a duas pessoas diferentes, o então comandante da FIR 
na província, Amade Hassane, e o director da Polícia de 
Investigação Criminal de Inhambene, Tomás Troveja. 

“Só na presença dos dois ofi ciais superiores da Polícia se 
podia abrir o armazém onde a droga estava armazenada”.

Anos depois começou a circular haxixe nas cidades de 
Maxixe e Inhambane e até se falava de que a droga que 
estava a ser vendida em Maputo era desse lote. 

Na primeira semana de Novembro de 2003, Amade Has-
sane, Tomás Troveja, António Zandamela, então chefe 
logístico na 4ª Unidade Especial da FIR, e Gildo Guiamba, 
agente da PIC foram detidos por mandato emitido pelo 
Ministério Público em Inhambane, acusados de estarem 
envolvidos no desaparecimento de cerca de duas tonela-
das de haxixe.

O mercado da droga aprendida 

era as cidades de Inhambane, 

Maxixe e Maputo, com o envol-

vimento dos ofi ciais da Polí-

cia da República de Moçambi-

que, dentre eles Amade Hassane.

Restituição à liberdade antes do 
julgamento
Detido em Novembro de 2003, Amade Hassane juntamen-
te com os outros agentes envolvidos no desaparecimento 
e tráfi co de droga viriam a ser restituídos à liberdade 
numa quinta-feira, dia 14 de Agosto de 2003, por força de 
acórdão do Tribunal Supremo que concedeu aos arguidos 
a liberdade condicional para aguardarem pelo julgamento.

A decisão do Supremo foi resultado de recurso interposto 
por Amade Hassane, Tomás Troveja e António Zandame-
la a contestar ao despacho de pronúncia proferido pelo 
juiz do caso, Luís Malawene, que levava os agentes ao 
julgamento. Por outras palavras, os três recusavam-se a 
ir ao julgamento alegando sua inocência no caso. Na sua 
decisão, o Tribunal Supremo manteve a acusação do juiz, 
indiciando Amade Hassane e os seus comparsas de serem 
os responsáveis pelo desaparecimento das duas toneladas 
das 17 toneladas que estavam no armazém da 4ª Unidade 
Especial da Força de Intervenção Rápida, sob sua guarda.

A sua soltura de Amade Hassane veio a acontecer na 
tarde de sexta-feira, dia 15 de Agosto de 2006, mediante 
termo de identidade e residência.

Condenação a 19 anos de prisão e 
recurso ao Supremo
O veredicto do colectivo de juízes presidido por Luís Mala-
wene condenou Amade Hassane a maior pena de todo o 
grupo: 19 anos de prisão por se ter provado o seu envolvi-
mento no desaparecimento e tráfi co de droga.

Passam hoje seis anos e ainda se aguarda pelo veredicto 
do Tribunal Supremo e enquanto isso o Governo decidiu 
resgatar Amade Hassane para comandar a Força de Inter-
venção Rápida, ignorando desta forma a suspensão das 
funções impostas pelo Tribunal da primeira instância.



“Porquê não descobriram que Guebuza é a pessoa com mais

ambição e ganância desmedida” *

Por: Maria Alice Mabota 

Sr. Director!
Peço à V. Excia para que aceite o meu pedido de publicação desta 
carta no jornal que sabiamente dirige.

Não sou jovem, pertenço à geração dos da luta armada. Não fui à 
luta armada porque nem todos deveríamos lá ir e nem tive condi-
ções para o efeito.
Naturalmente, compreendí as razões da luta armada de libertação 
em 1970 e, a partir daí apoiei e acreditei no que a falecida Ivete 
Mboa, na altura, me dizia. 
Entre muitas coisas, ela vincava que lutar para libertar a terra 
e os homens do jugo colonial português era uma acção justa, 
pois o sistema vigente era uma coisa dolorosa e detestável. Ela 
comparava o colonialismo a alguém que sofria de falta de tudo e 
que viesse à sua casa pedir para ser acolhido e depois se tornar 
dono(a) da casa.
Chegou o 25 de Abril de 1974 e, o grupo Massinga, Taurino 
Migano, Sumbana, Muthemba e outros juntaram alguns jovens, na 
altura, para chamá-los à consciência sobre a luta de libertação e, 
que o futuro ainda era incerto, havendo assim a necessidade de se 
avançar para várias frentes.
A mim, Ana Maria , Guilhermina, Calisto e Milagre Mazuze coube-
-nos o trabalho de mobilização na zona sul e, infelizmente, a cami-
nho de Chibuto tivemos um grande acidente donde saí sem uma 
única lesão, mas os meus colegas fi caram feridos. Porém, antes 
trabalhei na organização das mulheres para a causa da luta pela 
formação da nova sociedade, por isso, fui da OMM.
Acreditei e li em livros, dizendo que a Frelimo era um movimento de 
massas, um movimento anti-colonialista, anti-capitalista, anti-racis-
ta, anti-regionalista, anti-corrupção de tal sorte que ter amante, na 
altura, era visto como uma pessoa corrupta. Nunca na época se 

vislumbrava a dimensão da actual corrupção, daí o facto 

de ter aderido à revolução encabeçada pela Frelimo com 

maior vigor por acreditar nos seus ideais.

A avidez por dinheiro era impensável; quanto a mim, o dinheiro, 
esse sim, era necessário para a satisfação das necessidades bási-
cas, mas tudo o que era ambição exagerada era combatido. Talvez 
o básico mesmo era sufi ciente, pois com 5.50 (cinco escudos e cin-
quenta centavos) dava para um litro de gasolina normal para o meu 
Volkswagen 1200 que eu tinha e dei boleia a muitos que chegaram 
da luta de libertação e que, na altura, nem sabiam comer com faca 
e garfo na mesa.
Anos depois, apesar da sobrevivência com repolho, farinha amarela 
e peixe sem cabeça que nunca cheguei a saber que peixe era, 
vivíamos moralmente felizes e, é por isso que aceitávamos ir à 
machamba do povo, limpar as estradas, ir à colheita do arroz no 
Chókwè com Jorge Tembe,na altura, Director do Complexo Agro-
-Industrial do Limpopo, ex- colonato do Limpopo.

Mas, deixo para os historiadores o relato das várias etapas por que 
passou este país e vamos agora à minha indignação dirigida às 
senhoras e aos senhores libertadores da pátria amada:
DEOLINDA GUEZIMANE, GRAÇA MACHEL, MARINA PACHINU-
APA, MONICA CHITUPILA, MARCELINO DOS SANTOS, JORGE 
REBELO, JOAQUIM CHISSANO, MARIANO MATSINHE, ALBER-
TO CHIPANDE, RAIMUNDO PACHINUAPA, SERGIO VIEIRA, 
JOAO AMÉRICO MPFUMO, HAMA THAI, ÓSCAR MONTEIRO, 
PASCOAL MOCUMBI, PADRE FILIPE COUTO,
Vocês todos respondam-me, por favor, quem foi verdadei-

ramente o combatente Armando Emilio Guebuza?

Sabem porquê? Samora deixou o país destruído pela 

guerra, mas tinha moral, ética, identidade e espírito de 

unidade nacional. Dizia que lutava pela unidade de todos 

mesmo que tivesse sido em teoria; ele procurava refl ec-

tir a moral do seu povo e ninguém imaginava que o actual 

presidente estava metido em negócios. Sabem, no meu 

tempo, fi lha de uma prostituta subia para o altar de véu e 

grinalda.

JOAQUIM CHISSANO saiu do poder e deixou os cidadãos com 

alguma moral e esperança. Que me lembre não deixou muita 

gente tão descontente como estão os cidadãos hoje, sem 

esperança, sem moral, sem dignidade onde cada um só pensa 

em roubar para ser rico. Nunca ouvi o povo tão revoltado e 

sem esperança como está agora.

Ora, vejamos:
A corrupção aumentou sem qualquer plano de acção para o seu 
combate;
A incompetência dos governantes acentuou-se mais e 

passamos a ver ministros que nem sequer sabem o que fazem, 

não conhecem a casa que governam, os problemas dos seus 

pelouros e não medem palavras quando se dirigem aos 

cidadãos; a criminalidade aumentou assustadoramente; a 

sinistralidade está ceifando vidas diariamente nas es-

tradas; os incêndios jamais vistos ocorrem nesta gover-

nação; o branqueamento de capitais, o tráfi co de órgãos 

humanos, drogas e armas fazem parte do sistema de uma 

forma impune.

Os raptos sucedem-se e atingem números que assustam. A comu-
nidade asiática, apesar de ser composta por moçambicanos com 
igual direito de protecção, nada é feito para a acudir. No mínimo o 
estado deve esclarecer este fenómeno que, ultimamente, virou cri-
me organizado com impacto social e económico bastante negativo.
As manifestações de vários segmentos sucedem-se, dia após 

dia, mas a Polícia de Intervenção Rápida é, de facto, veloz 

para descarregar sobre cidadãos no gozo dos seus direi-

tos. Para não falar de perseguições consequentes desde 

o emprego até a casa. Vivemos, sim, momentos de terror e 

incerteza.

A greve do pessoal da saúde, por duas vezes, sem resposta e 
que continua silenciosa. Basta ir para qualquer posto de saúde ou 
hospital para ver como é que o povo sofre. A greve sielanciosa na 
saúde tem efeitos mais nefastos do que a da rua.
Os médicos, enfermeiros, todo o pessoal da saúde e suas famílias 
continuam a sofrer, ameaças, despedimentos, transferências, 
descontos, processos disciplinares e humilhações . É para isto que 
lutaram e pensam que nos libertaram? Libertaram a terra, mas os 
homens continuam debaixo do sofrimento. 
Os dois levantamentos populares aconteceram e marcaram os dois 
mandatos de Armando Guebuza em que as pessoas procuraram 
demonstrar a sua revolta ante a má governação. E o governo no 
lugar de transmitir mensagem de esperança, distanciou-se cada 
vez mais, matando inocentes.

Senhoras e Senhores libertadores acima citados e outros esclare-
çam-me:
Quem foi, afi nal, Armando Guebuza, ontem, na luta de libertação 
que tantos anos convosco viveu e não o descobriram que é a pes-
soa com mais espírito de negócios pessoais, ambição e ganância 
desmedida. Porquê não descobriram que ele é que poderia virar o 
país para o abismo e não somente o Lázaro Nkavandame e Urias 
Simango que os textos parciais da Frelimo tanto nos deliciam?
Digam-me minhas senhoras e meus senhores foi para isto 

que lutaram e tomaram o poder para num minuto tornar a 

fi lha dele a mulher mais rica de Moçambique; não lutaram 

por uma sociedade equilibrada e de justiça social? 

Eu acreditei no socialismo propalado pela Frelimo, não 

nisto que estou a ver e sentir porque é repugnante. Não 

tolero mais, confesso, publicamente.

Digam-me minhas senhoras e meus senhores porquê e de que 
medo têm de o enfrentar e lhe dizerem que esta não é a Frelimo 
que nós construímos em Junho de 1962? O que vos prende a ele 
ao ponto de engolir tudo isto? O povo está a sofrer e vocês são 
cúmplices do sofrimento do povo. A história julgará-vos-à por este 
silêncio do que pelos crimes que cometeram durante a luta armada 
de libertação. Porque durante a luta de Libertação todos estávamos 
convencidos que o colono é que era o nosso inimigo e todo aquele 
que a ele se aliasse ou tivesse suas atitudes era contra nós. E hoje, 
porquê o cidadão que já foi amado maltrata o seu povo; persegue-
-o. Traz exploradores piores que os colonos, pois não sabemos o 
que irão deixar quando saírem deste solo pátrio onde o colono nos 
deixou com a terra, os recursos naturais e casas onde hoje habita-
mos e, arrendamos por dólares sem termos construído.
Sabem, senhoras e senhores libertadores, esta indignação não é 
só minha é de muitos outros cidadãos e, se não saiem à rua têm 
medo da FIR que implantaram para maltratarem o povo que vocês 
lhe tiraram do colonialismo para pessoalmente maltratarem. Nas 

casas, nas ruas, nas festas e nos “chapas” toda, mas toda a 

gente só fala da má governação de Guebuza; escutem o jovem 

que canta a má governação dele, mesmo os que se encon-

tram no poder dizem que o povo tem razão mas que fazer, 

temos fi lhos por sustentar e educar; dizem basta ver como 

ele exonera os seus quadros é humilhante nem parece que 

merecem dignidade. Eles bajulam, dizendo falem vocês, nós 

o que queremos é garantir o pão.

O Senhor Joaquim Alberto Chissano na última campanha nas insta-
lações da EMOSE afi rmou categoricamente que confi a no Guebuza 
porque o que ele promete cumpre. Recorda-se? Então posso 
assumir que toda a trama que ele faz é do seu conhecimento e con-
sentimento é assim que combinaram que quando libertarem a terra 
quem não foi à luta e as outras gerações vão passar mal. Vão nos 
fazer comer o pão que o diabo amassou e vocês outros senhoras e 
senhores? Recorda-se que eu, peremptoriamente, lhe afi ancei que 
não iria votar em vós.
Signifi ca isto que nós também deveremos ir à luta para nos libertar-
mos de vocês?
Porquê quando o saudoso Samora vos aconselhava a não lhe en-

tregarem o poder o chamaram de louco ou alucinado? Desvendam-
-nos o porquê ele dizia isso .

Senhora Graça Machel:
Como consegues viver, conviver e fazer negócios com esta pessoa 
que o seu marido dizia abertamente o que representava para o 
povo? Que consciência pesa sobre si esposa que preserva o nome 
de uma pessoa que aos olhos do povo era são a conviver e fazer 
negócios com quem o seu marido não aceitaria fazer. Para Samora 
vale mais o povo do que o dinheiro e para si vale mais dinheiro do 
que o Povo. Me responda.
Sabem senhoras e senhores libertadores a escritora e poetiza 
Noémia de Sousa já dizia que a Africa é mítica.
Sabem porquê? Por causa dos seus mistérios em todas as suas 
dimensões. Kadafi  domou o seu povo, era o mais rico que tinha até 
uma pistola de ouro os seus cidadãos até tinham casas, comi-
da, enfi m o básico, mas como morreu? Porque o povo não tinha 
liberdades que nasceram com eles os direitos fundamentais, pois a 
liberdade de pensamento, de manifestação e de reunião é extrema-
mente fundamental para que o individuo viva em paz sem falar por 
dentro que um dia explode e a explosão, regra geral, mata.
O povo na sua maioria tem saudades de Mondlane que não o 
conheceu só vocês o conheceram e conheceram os seus feitos; 
o povo na sua maioria tem saudades de Samora e o povo na sua 
quase totalidade tem saudades de Joaquim Chissano e perguntam 
de que medo tem de levar o poder ao Guebuza para pararmos de 
sofrer. Quem mais terá saudades de Guebuza? A esperança dos 
cidadãos até crianças é que depressa chegue Novembro de 2014 
para se ver livre de Guebuza e sua família.
Os críticos vão-me crucifi car por esta carta mas eu não vivo para 
os críticos com interesses, vivo com e para o povo que sofre. Só 

me vai sacrifi car quem com Guebuza desfruta o sabor da 

libertação. Que o digam os madjermanes; os desmobili-

zados de Guerra; os antigos combatetes escorraçados das 

suas habitações; os sofridos médicos e enfermeiros; os 

expoliados das suas terras a favor da Vale, Pro-Savana, 

Petroleiros, Gaseiros, Chineses e Brasileiros explorado-

res, sem dó nem piedade.

Os militares entregues a guerras sem necessidades de novos 
confrontos, sim essa é herança do Chissano mas ele sabia gerir, não 
havia rixas. Quem sabem, ele tivesse, neste momento, resolvido tal 
como soube parar com a guerra dos 16 anos. Sim, ele era diplomata 
e com calma resolvia os problemas dos cidadãos em momento certo.
Hoje, o espírito do deixa andar virou “xipoko” de roubar os impostos 
dos cidadãos, “xipoko” do tráfi co de drogas e armas , “xipoko” da 
alta criminalidade, “xipoko” da falsidade dos funcionários públicos. 
Diariamente só se vê nos jornais funcionários a roubarem dinheiro 
do povo para não falar dos barões que sacam os cofres do estado 
para se tornarem ricos de Moçambique a partir do nada.
Acredito que o povo pobre e os cidadãos ricos e honestos vão 
apoiar esta minha inquietação.

QUEM FOI, QUEM É, O QUE PRETENDE E ONDE QUER CHE-
GAR O CIDADÃO ARMANDO EMILIO GUEBUZA? Respondam-
-me senhores libertadores da terra e, vamos friamente analisar a 
sua governação. Caso seja possível ele interiorizar e corrigir a sua 
forma de actuação, gostaria de lhe ver a sair do poder pela porta da 
frente e deixar saudades neste um ano que lhe falta.
Desde a Constituiçao de 1990 até a de 2004 que gozo da 

liberdade de expressão e de pensamento e, é por isso que 

escrevo e continuarei a escrever como uma cidadã deste 

país e não em representação de nenhum grupo ou agenda.

Esperando continuar com vida após esta indignação, 

despeço-me com a promessa de voltar.

* Título adaptado da carta aberta aos libertadores da Pátria
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Não temos governo temos empresários
que estão a dirigir seus negócios através do

estado
isso é que deve se escrever e � car nas cabeças

das pessoas.
...Cada sociedade tem os dirigentes que merece.

Alice Mabota
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Ricos da Frelimo � cam com casas para pobres

As casas da Vila Olímpica 
ocupadas por altos dirigentes 
da Frelimo
O Fundo de Fomento de Habitação (FFH) atribuiu em 
2012, 63 apartamentos da Vila Olímpica a igual número 
de “antigos combatentes”, membros do partido Frelimo 
que, na verdade, constituem a elite político-económica do 
País.

As casas construídas em Maputo para acolher os par-
ticipantes dos jogos olímpicos de 2011 foram depois 
vendidas a crédito de juros bonifi cados e de pagamento 
a longo prazo para jovens recém-casados ou graduados. 
Mas os altos dirigentes do partido Frelimo abocanharam 
as casas e repassaram-nas para seus fi lhos, num claro 
favorecimento dos jovens fi lhos de dirigentes em prejuízo 
da demais juventude.

Entre os 63 ricos benefi ciários dos apartamentos para 
pobres fi gura gente com dinheiro bastante para comprar 
apartamentos a pronto pagamento ou a prestações mais 
substanciais. Muitos dos benefi ciários dos apartamentos 
da Vila Olímpica são fi guras da elite política e económica 
nacional, que vivem em mansões luxuosas nos bairros da 
Polana e Sommerschield, os mais nobres bairros da capi-
tal moçambicana.

Da lista constam ministros em exercício e ex-ministros. 
Ex-governadores provinciais, ex-presidentes de Conse-
lhos de Administração (PCA) de empresas renomadas. 
Constam fi guras que, pela pujança económica que têm, 
não necessitam de tais apartamentos subsidiados em 
38% pelo Estado e com juros bonifi cados, de apenas 5%, 
vendidos a crédito de longo prazo (25 anos).

Quase todos os benefi ciários já possuem muitas casas 
próprias em seu nome, muitas delas que até receberam 
gratuitamente do Estado. O que fi zeram neste caso da 
Vila Olímpica foi requisitar apartamentos em seu nome e 
depois passá-los a seus fi lhos e outros familiares directos.

Da lista divulgada pelo Fundo de Fomento de Habitação 
como os benefi ciários dos apartamentos, há nomes desta-
cados pelo seu percurso político-económico que de segui-
da detalhamos alguns.

Alberto Chipande
Um dos benefi ciários dos apartamentos subsidiados é Al-
berto Joaquim Chipande, o famoso “autor do primeiro tiro” 
da Luta de Libertação Nacional e chefe da brigada central 
do partido Frelimo em Sofala.

Chipande já ocupou vários cargos ministeriais. É actual-
mente membro da Comissão Política do Partido Frelimo e 
até há bem pouco tempo era Presidente do Conselho da 
Administração do Corredor do Desenvolvimento do Norte 
(CDN), uma próspera empresa que participa na estrutura 
gestora do Porto de Nacala. Chipande concorreu a aparta-

mentos subsidiados pelo Estado e foi seleccionado como 
benefi ciário como consta da lista divulgada pelo FFH. 
Passou o apartamento para uma terceira pessoa que pelo 
nome só pode ser seu parente. Assina o contrato ganho 
por Alberto Chipande, Doroteia Alberto Chipande.

O Alberto Chipande vive numa casa que lhe foi doada 
pelo Estado.

Filipe Nyussi
O actual ministro da Defesa, Filipe Jacinto Nyussi, é tam-
bém um dos benefi ciários dos apartamentos subsidiados 
pelo Estado no empreendimento do Zimpeto. Antes de 
chegar a ministro da Defesa Nacional,

Nyussi já ocupou cargo de administrador na empresa pú-
blica Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), 
o que lhe valeu a presidência dos clubes ferroviários de 
Maputo e de Nampula. Mas agora benefi ciou de casa 
subsidiada pelo Estado, na Vila Olímpica, e porque não 
precisa dela obviamente, passou- a para um familiar seu 
de nome Josefi na Jacinto Nyussi.

Filipe Nyussi vive numa casa protocolar que lhe foi dada 
pelo Estado.

Carmelita Namashulua
A actual ministra da Administração Estatal, Carmelita Rita 
Namashulua, é também uma das fi guras da proa benefi ci-
ária de casa na Vila Olímpica.

Ela não foi a concorrente, mas é a assinante do contrato. 
Quem concorreu foi Fernando Francisco Faustino que 
passou o apartamento à ministra, que como e público, 
vive agora numa casa protocolar do Estado, com tudo 
pago pelos impostos dos moçambicanos e doações e 
créditos da comunidade internacional.

Como se não bastasse o que já têm Membros da família 
Namashulua que benefi ciaram das casas da Vila Olím-
pica são muitos. Não é só a ministra Carmelita. Consta 
também da lista Donata Mateus Namashulua e Verónica 
Quina Namashulua.

Deolinda Guezimane
Deolinda Guezimane, uma conhecida antiga combatente 
com posição social e económica muito reputada, é tam-
bém uma das benefi ciárias das casas da Vila Olímpica. A 
senhora Guezimane ocupa actualmente cargo de membro 
do Conselho do Estado, eleita pela bancada parlamentar 
do partido Frelimo, em 2010. Porque não tem necessida-
de de ocupar o apartamento da Vila olímpica do Zimpeto, 
Deolinda Guezimane optou por passar o apartamento 
para um familiar próximo, de nome Renato Manuel Siman-
go Albino.

João Pelembe
Primeiro governador da província de Inhambane depois 
da Independência, general na reserva João Facitela Pe-
lembe, também quis ter um apartamento na Vila Olímpica, 

apesar da sua pujança económica testemunhada pelas 
empresas de que é dono ou um dos accionistas.

Pelembe tem participações nas seguintes empresas: 
Explo Ael, Limitada; SIMPEX Limitada - Sociedade de 
Importação e Exportação, Limitada; SOCIGA - Sociedade 
Comercial e Industrial de Gaza, Limitada; FEPEL - Fer-
reira e Pelembe, Limitada; Interfranca Sommerschield, 
Limitada; ACLL - Investimentos, Participações e Gestão, 
SARL; Macro Segurança, Limitada, só para citar algumas.

Mas mesmo com este império empresarial quis ter um 
apartamento subsidiado pelo Estado na Vila Olímpica e 
porque não deve necessitar tanto de viver naquele espa-
ço, passou-o para Maranguene João Pelembe, pelo sinal 
seu fi lho.

João Américo Mphumo
João Américo Mphumo, general na reserva, também ex-
-governador provincial após a Independência - foi nomea-
do governador da província de Nampula -, ex-comandante 
da Força Aérea das ex-FAM/ FPLM, empresário de su-
cesso, actividade que o levou a exercer a presidência da 
Câmara do Comércio de Moçambique, cargo para qual 
fora eleito em 2009 e cessou o mandato este ano, é outra 
destacada fi gura que para além do muito que tem ainda 
foi benefi ciar de casa na Vila Olímpica, de que muito 
cidadãos foram afastados. Em seu nome estão registadas 
dezenas de empresas privadas onde participa como sócio 
com outras fi guras da nomenklatura.

É o caso da Sociedade Geral Africana de Importação e 
Exportação, Limitada – SOGA; Rádio e Televisão Klint, 
que então foi o primeiro canal de televisão privado em 
Moçambique; SEMINA – Sociedade de Exploração Minei-
ra Limitada; COPRAL – Cosmética, Perfumaria e Produtos 
para o Lar, Limitada; Clínica Cruz Limitada; EMAGRO, 
Limitada, com sede na Zambézia, uma sociedade com 
objecto social nas áreas agro-pecuárias, agro-industriais; 
SUBSAHRA – Consultoria, Serviços e Comércio, Limitada 
que se dedica à prestação de serviços de consultoria em 
todas as áreas de actividade económica, incluindo inter-
mediação comercial; Sociedade Pesqueira de Angoche, 
Limitada, com sede naquele distrito provincial de Nampu-

Raimundo Pachinuapa Alberto Chipande Carmelita Namashulua Filipe Nyussi
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la; Sociedade de transportes TRANSAUSTRAL, Limitada; 
Mozmat, Limitada., uma sociedade com interesses nas 
áreas da engenharia e construção civil; HOME CENTER, 
Limitada; ACLL – Investimentos, Participações e Gestão, 
SARL.

Apenas citamos algumas empresas deste cidadão que 
no entanto não abdicou de comprar casa subsidiada pelo 
Estado.

Como a sua vida de elite não o permite morar naquele 
espaço, passou-a para Benedita Américo Mpfumo, pelo 
sinal sua fi lha.

Raimundo Pachinuapa
O também popular antigo combatente Raimundo Pachi-
nuapa, ex-governador provincial, entre outros cargos que 
exerceu no Estado, foi outra fi gura que apesar de habitar 
actualmente numa mansão no nobre Bairro de Triunfo, 
preferiu “concorrer a casa da Vila Olímpica.

 Mas porque também não precisa da casa da Vila Olím-
pica, decidiu passar o apartamento que recebeu a Neto 
Júnior Raimundo Pachinuapa, pelo sinal seu fi lho.

Raimundo Maico Diomba 
O actual governador da província de Gaza, Raimundo 
Maico Diomba, também quis açambarcar um apartamento 
na Vila Olímpica. O palácio protocolar onde vive e o que 
já tem à de antigos combatentes de concorrer às casas, 
em detrimento dos demais jovens do país que nem casa 
têm para viver.

A disparatada justifi cação de “erro de 
digitação”
O jornal Canal de Moçambique ouviu o Fundo de Fomento 
de Habitação, nomeadamente o Director de Planifi cação 
e Investimentos, Borge da Silva, sobre este tipo de con-
curso em que o pai é que benefi cia da casa, mas o fi lho é 
que assina o contrato. O director do FFH disse que “houve 
um erro de digitação na lista publicada”.

Na verdade quem concorreu não são os pais, mas, sim, 
os fi lhos dos antigos combatentes.

Questionado como era isso possível se as casas eram 
destinadas aos antigos combatentes.

Ele respondeu que o documento aprovado pelo Governo 
dá estatuto privilegiado aos fi lhos.

Quanto ao facto de alguns dos antigos combatentes bene-
fi ciários serem pessoas abastadas, Borges da Silva disse 
que quem fez a selecção foi o Ministério dos Combatentes 
e ao Fundo do Fomento de Habitação coube apenas ava-
liar a capacidade fi nanceira dos benefi ciários. Por outro 
lado, Borges da Silva disse que na distribuição das casas 
pelos benefi ciários, não se avaliou se a pessoa tem ou 
não dinheiro sufi ciente para comprar casa própria, mas, 
sim, se pertence custa do Estado não lhe chega.

Frelimo sai em defesa do seu 
candidato condenado por 
subornar Procuradora

O candidato do partido Frelimo 

à presidência do Município de 

Moatize, na província de Tete, 

Carlos Portimão, foi preso na 

quinta-feira, dia 26 de Setem-

bro último, cerca das 11 horas, 

ao tentar subornar a procura-

dora distrital, Ivania Mussa-

gy, pelo valor de 5 mil meti-

cais, em notas, no gabinete da 

magistrada. Acabou preso. Dias 

depois, o porta-voz do partido 

Frelimo, Damião José, disse que 

“foi simples incidente”.

Porém, em entrevista ao Canal de Moçambique o próprio 
Carlos Portimão assumiu que havia “oferecido dinheiro à 
Procuradora”, justifi cando que “era para parar de vigari-
zar o meu irmão, que havia pago caução ao tribunal para 
aguardar julgamento em liberdade”.

 “A minha intenção é que ela não pode estar a incomodar 
as pessoas enquanto já tem caução. Já pagaram a cau-
ção e está a espera de julgamento. Se fosse que o meu 
objectivo era lhe dar dinheiro para encobrir ou para fazer 
outra coisa ia no momento em que a pessoa estava pre-
sa”, explicou Portimão.

Ao tentar convencer a magistrada a libertar o seu familiar 
a contas com a Justiça, o candidato do partido Frelimo, 
Carlos Portimão, puxou (cinco) 05 mil meticais para tentar 
subornar a procuradora. Ivania Mussagy recebeu o valor e 
acto contínuo chamou os agentes da Polícia a quem ins-
truiu que o prendessem, tratando-se de fl agrante delito.

O caso deu-se numa quinta-feira à tarde e suscitou de 
imediato uma movimentação nervosa de fi guras do partido 
Frelimo em Tete, para conseguirem promover a libertação 
do seu candidato à Presidência do Conselho Municipal de 
Moatiza, nas eleições autárquicas do próximo dia 20 de 
Novembro. 

Com este caso pendente, Carlos Portimão já não pode-
ria candidatar-se a presidente do Conselho Municipal de 
Moatize a que concorre em oposição a um único outro 
candidato, que é o candidato do MDM, engenheiro Horá-
cio Raposo.

Alegou-se em Tete que houve o envolvimento directo do 
Governador da Província de Tete, Rachide Gogo, para 
tentar persuadir a procuradora Ivânia Mussagy a libertar 
o candidato do seu partido, mas a procuradora revelou-se 
irredutível e manteve Carlos Portimão sob prisão.

Uma fonte próxima do processo contou que só depois da 
intervenção do próprio Procurador-Geral da República, 
Augusto Paulino, e do Secretário do Comité Central para 
a Verifi cação do Partido Frelimo, José Pacheco, é que se 
encontrou uma solução.

A saída encontrada foi a procuradora Ivania Mussagy 
levar o caso imediatamente ao tribunal. 

Tratando-se de processo sumário o réu Carlos Portimão 
foi julgado ainda na mesma quinta-feira, 26 de Setembro, 
pelo juiz Arnaldo Calisto.

Se continuasse detido Carlos 

Portimão já não poderia ser 

candidato do partido Frelimo 

às eleições do próximo dia 20 

de Novembro.

Carlos Portimão foi condenado 

a três meses de prisão conver-

tido em multa que pagou ten-

do sido solto imediatamente 

para assim poder continuar a 

ser candidato à presidência do 

Município de Moatize, embora 

agora seja uma fi gura com ca-

dastro em matéria de corrup-

ção, na condicção de corruptor.

A moldura penal para este tipo de crime praticado por 
Carlos Portimão prevê cadeia de 3 meses a 3 anos. O juiz 
aplicou-çhe a pena mínima.

Portimão é agente da PRM. Operava na Polícia de Trân-
sito na província de Tete, colocado em Moatize. Deixou a 
corporação para poder candidatar-se pelo partido Frelimo. 
Foi promovido a sargento há pouco. Poderá voltar à PRM 
se não for eleito.

Carlos Portimão tem a fama de ajudar muita gente em 
Moatize e de promover eventos com seus próprios fundos, 
por alegadamente ser uma pessoa relativamente “folga-
da”, suspeitando-se em Tete que os recursos que dispõe 
sejam provenientes da sua actividade como agente da 
Policia de Trânsito.

Em 2009 Carlos Portimão perdeu as eleições internas no 
seu partido. Foi vencido pelo actual presidente do Municí-
pio, Carlos Colarinho, também do partido Frelimo.

Uma fonte da Procuradoria-

-Geral da República confi r-

mou que Carlos Portimão foi 

condenado ao abrigo do nr.2 do 

artigo 22 da lei 19/91, de 16 de 

Agosto e que o seu caso transi-

tou em julgado no mesmo dia em 

que cometeu o crime, foi preso 

e julgado, o que quer dizer que 

cumpriu a pena.

Borges da Silva
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Viajar com coração nas mãos

Vinte anos depois, embora de forma ilegal, o recurso às 
camionetas de caixa aberta para o transporte de passagei-
ros retornou à zona urbana de Maputo. O Cidadão Atento 
acompanhou os dramas e os riscos a que milhares de mu-
nícipes se sujeitam para chegar ao destino: são viagens 
feitas com o coração nas mãos. Os responsáveis pelas 
autarquias de Maputo e Matola mostraram-se incompeten-
tes para resolver o problema. Nhancale até já abdicou da 
cadeira mais alta de uma das urbes.

O fi lme repete-se todos os dias úteis nas horas de ponta. 
Os protagonistas são sempre os mesmos e os cenários 
também: homens, mulheres e crianças digladiam-se para 
encontrar um transporte que os leve ao destino.

Esperam por um chapa normal, mas viajam em camionetas 
de caixa aberta, concebidas para o transporte de mercado-
rias, sem condições de segurança e geralmente em esta-
do avançado de degradação. Tem sido assim, nos últimos 
anos, principalmente desde 2008.

Todos sabem dos perigos que correm. Mas não há alter-
nativas viáveis. Os autocarros normais demoram tanto e 
nalgumas vezes nunca chegam. Estão cada vez mais raros 
e não se cansam de encurtar as rotas. São histórias que 
acontecem em qualquer paragem.

Antes, estas camionetas de caixa aberta eram mais co-
muns nos bairros periféricos. Agora a acção decorre na 
zona urbana, particularmente nos terminais do Museu da 
História Natural, Anjo Voador e da Praça dos Trabalhado-
res na baixa de Maputo.

O Governo deve agir de imediato Terça-feira. São 17 ho-
ras e estamos na paragem Anjo Voador. Entre as demais 
pessoas encontramos Titos Alfredo. Como tantos outros, 
Alfredo, de 35 anos, residente em Albasine e balconista 
numa loja na baixa da cidade de Maputo, gostaria de viajar 
em boas condições, mas sabe que tal não passa de utopia. 
“Não me importa como irei para casa.

Interessa-me apenas que chegue lá. Apesar de ser difícil já 
me habituei à situação”, desabafa conformado. No mesmo 
diapasão alinha Aguiar Tembe morador de Zimpeto. De 28 
anos, não espera dias melhores nos transportes urbanos e 
responsabiliza o actual Executivo pelas difi  culdades.

“Tínhamos esquecido estes carros. Faz tempo 
que não víamos crises assim”, diz e acrescenta: 
“algo deve estar a falhar em torno das políticas 
de transporte. Não faz sentido, 35 anos depois da 
independência, continuarmos a carecer de condi-
ções tão básicas. A meu ver o Governo deve agir 
logo com acções concretas e não com as rotinei-
ras falsas promessas”.

Pouco passava das 18 horas e a noite caía. A pouco e 
pouco a paragem fi  cava vazia. Antes de abandonarmos, 
ouvimos Julieta dos Santos, uma mulher de 24 anos, activa 
e simpática. Diariamente apanha o transporte por ali. Se-
gundo as suas palavras, a rotina é sempre a mesma.

“Nada me surpreende. Aliás, é sempre assim em todas pa-
ragens da cidade. Mesmo com os riscos que representam, 
as carrinhas de caixa aberta têm sido a alternativa ideal. 
Graças à iniciativa dos seus proprietários chegamos em 
boa hora nas nossas casas. Não sei o que seria se tivésse-

mos de depender só dos chapas”, comenta.

Enquanto conversamos, ao lado uma camioneta de marca 
Toyota recolhe passageiros. “Tenho de partir com este au-
tomóvel. Pode ser o último e não devo fi car mais”, disse a 
jovem em jeito de despedida.

Eram 19h15 quando cada um de nós seguiu o seu rumo. 
No dia seguinte, como sempre, Julieta voltará à cidade 
com o coração nas mãos.

É um passatempo “Não olho para isto como um negócio 
sério porque as autoridades governamentais não deixam. 
De momento sirvo esta actividade só para passar o tempo. 
O que ganho daqui é muito pouco, mas consigo resolver 
alguns problemas pontuais”, quem o diz é Dionisio Afon-
so, proprietário de uma viatura branca de marca Toyota 
Canter.

O retorno 
Concebida para pouco mais de 900 mil habitantes, a cida-
de de Maputo alberga actualmente, dois milhões de pesso-
as, segundo o censo populacional de 2007. Muitas delas 
trabalham ou estudam na zona urbana. Os transportes pú-
blicos quase não existem, por isso nasceram os “chapas”, 
uma rede de transportadores privados que minimizam a 

escassez dos autocarros.

Num universo de aproximadamente um milhão de muníci-
pes que diariamente se sujeitam às mais adversas condi-
ções para se deslocar de um sítio para o outro, os TPM, 
Transportes Públicos de Maputo, transportam apenas 75 
mil, o equivalente a 8,3%.

Com pouco menos de 2.500 viaturas, contra os actuais 189 
autocarros dos TPM, apesar da anarquia que reina nos 
“transportes semicolectivos de passageiros”, sobretudo o 
encurtamento de rotas, mas também na forma arbitrária 
como tratam os utentes, quase sempre sem o mínimo de 
respeito pela dignidade humana, o transporte de passagei-
ros na cidade de Maputo é suportado pelos operadores pri-
vados, na sua maioria em veículos de 15 e alguns poucos 
de 27 lugares.

Por via de um diploma legal de 14 de Setembro, em 2004, 
o Governo proibiu o transporte de passageiros por viaturas 
de 15 lugares e, desde essa altura, estas têm vindo a es-
cassear paulatinamente.

É nesse contexto que a partir de 2008, cerca de 20 anos 
depois de estarem fora de circulação da urbe, surgem no-
vamente as carrinhas de caixa aberta enchendo as aveni-
das da cidade.

Transporte do povo

Transporte do Chefe do Estado



CIDADÃO ATENTO 31 de Outubro de 2013 • Edição Clandestina - 1 • Pág. 11

Nhancale já foi, mas as estradas continuam uma lástima
Esta segunda-feira (2 de Abril de 2012), o dia não ama-
nheceu à semelhança dos outros para os matolenses. 
Viveram-se logo pela manhã dentro, manifestações por 
parte de alguns operadores do transportes semi-colectivo 
de passageiros, vulgo “chapa 100”, que usam a Avenida 4 
de Outubro para o seu trajecto.

A greve dos transportadores deveu-se aos excessivos e 
enormes buracos que existem ao longo daquela estrada 
por onde passam dentre várias viaturas, os “chapas” que 
garantem grande parte do transporte nos trajectos Museu 
- T3, Baixa - T3, Machava Socimol - Benfi ca, Liberdade - 
Benfi ca, e outros que partem ou tem como destino o bairro 
de Benfi ca, usando esta via que liga a Estrada Nacional nº1 
e o estádio da Machava.

Os grevistas não só impediram a circulação de outros 
transportadores de passageiros, como também dos Trans-
portes Públicos de Maputo (TPM) de/e para o bairro T3. 
Obrigavam aos condutores a descarregar todos os passa-
geiros e parquear o autocarro.

Porque havia muitos grevistas que deixavam transparecer 
uma iminente violência, os transportadores públicos não 
fi zeram ouvidos de mercador. Na tentativa de socorrer os 
já apinhados passageiros nas paragens, alguns motoristas 
de camionetas (caixa aberta) como o têm feito um pou-
co por todo o país, exerciam o papel dos “chapeiros” para 
transportar as pessoas (estudantes e trabalhadores) que 
há muito que estavam de plantão nas paragens.

Ex-edil sob fogo cruzado 
Para procurar uma solução para o braço de ferro, o Presi-
dente do Município da Matola, Arão Nhancale, protegido 
por um grande aparato policial, fez-se ao local de concen-
tração dos protestos, onde não chegou a dialogar com os 
grevistas, alegadamente por que a agitação era maior.

No memonto em Nhacale chegou na sua viatura os trans-
portadores exigiam, em voz alta, que o município reabilite 
ou tape os buracos que já existem não só a Avenida 4 de 
Outubro, como também em outras vias do Município. O edil 
abandonou o local sem falar com ninguém. Depois dirigiu-
-se a um estaleiro, algures no bairro T3, onde achou que 

seria mais seguro e facilmente poder-se-ia controlar os âni-
mos dos grevistas.

A conversa só foi com os representantes da associação 
dos transportadores, sendo que os grevistas, no lado de 
fora, tocavam batuques, entoavam cânticos cuja ênfase 
era a reabilitação ou tapamento de buracos nas estradas 
daquela urbe.

Estradas da Matola 
abandonadas pela edilidade
Algumas vias de acesso do Município da Matola tiram sono 
aos munícipes daquela urbe devido ao seu mau estado 
para a transitabilidade. Os citadinos apontam o dedo acu-
sador à edilidade alegadamente porque ao invés de op-
tar pelas intervenções de raiz, refugia-se em reabilitações 
improvisadas, como é o caso do tapamento de buracos e 
colocação de areia, o que no lugar de minimizar a situação 
só piora, sobretudo nos dias chuvosos.

António Machava mora no bairro da Machava-Sede. Ao 
Cidadão Atento afi rmou que o Conselho Municipal local 
pouco ou quase nada faz para melhorar as vias de acesso. 
Por isso, a cada dia que passa a degradação piora. É difícil 
encontrar uma avenida que não tenha buracos. Para além 
dos transeuntes passarem mal, as viaturas danifi cam-se.

Os encurtamentos de distâncias regulamentares, vulgo en-

curtamento de rotas, e a especulação da tarifa de passa-
gem são uma das consequências do mau estado das vias 
de acesso.

Por sua vez, Elsa Sumaíla, residente no bairro da Matola 
“A, manifestou-se agastada com aquilo que considera pre-
cariedade das vias de acesso porque não benefi ciam de 
manutenção de rotina.

Na óptica da Elsa Sumaíla, a inércia do município na me-
lhoria das condições de transitabilidade daquela vias e de 
tantas outras, convida os operadores dos transportes semi-
-colectivos de passageiros a encurtarem as rotas.

“Somos obrigados a pagar o dobro do preço de passagem 
porque somente desta maneira os transportadores aceitam 
levar-nos ao destino. O município deve deixar de pôr areia 
e pedras nos buracos e colocar asfalto real porque o ma-
terial com o qual tapam os buracos em causa é arrastado 
pela água e pelos camiões de grande tonelagem”.

Julião Nhantumbo vive na cidade da Matola. Ele disse que 
não encontra motivos para a não reabilitação de estradas 
uma vez que os munícipes pagam impostos e o município 
tem um orçamento interno para esse tipo de trabalho. Em 
caso de buracos, as vias de acesso da Matola são emen-
das. A edilidade prefere gastar dinheiro só para assegurar 
a circulação temporária.

“As nossas vias de acesso precisam de reabilitações de um 
padrão de reabilitação e reconstrução que garanta durabili-
dade. Precisamos de estradas que suportem as viaturas de 
grande tonelagem e que resistam aos fenómenos naturais 
como a chuva, pediu Nhantumbo, para quem a vereação 
de infra-estruturas continua a improvisar as intervenções 
sobre as estradas, como o fez na Avenida União Africana, 
vulgo estrada velha, que apenas deitaram pedras como 
forma de amainar a fúria dos transportes semicolectivos 
que decidiram paralisar a sua actividade.“Duas semanas 
depois a estrada voltou a estaca zero”.

Ele referiu ainda que a incapacidade do Município da Ma-
tola é maior de tal forma que nem conseguiu construir uma 
vala de escoamento das águas das chuvas que constante-
mente inundavam a Avenida Josina Machel. A Administra-
ção Nacional de Estradas teve que intervir para garantir a 
transitabilidade naquela via.
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David Simango pede votos 
a funcionários públicos no 
horário de expediente
Cerca de 800 funcionários públicos abandonaram os seus 
postos de trabalho para poderem estar, uma hora antes 
da hora normal de saída (15h30), no Centro de Conferên-
cias Joaquim Chissano onde estava previsto um encontro 
com o candidato da Frelimo a edil da cidade de Maputo, 
David Simango.

Eram precisamente 14h30 quan-

do o encontro começou, com a 

principal sala do CCJC cheia. 

Porém, sabe-se que a Função 

Pública tem uma carga labo-

ral de oito horas por dia, ou 

seja, os funcionários entram 

às 07h30 e saem às 15h30, o que 

signifi ca que hoje saíram uma 

hora antes, o que viola a Lei, 

que determina que as activi-

dades políticas não podem, de 

modo algum, interferir no fun-

cionamento normal do Aparelho 

Estado.

Durante o encontro, Simango pediu que todos os funcio-
nários que quisessem intervir dissesse a instituição de 
onde provinham, o nome e o local de residência. Quando 
tomassem a palavra, maior parte deles chamavam o can-
didato de camarada, um termo usado pelos membros da 
partido Frelimo quando se dirigem a um correligionário.

No encontro, os funcionários pediram que o candidato, 
caso vença as eleições, resolva os problemas de trans-
porte, qualidade de energia, vias de acesso e que adopte 
um sistema regular de recolha de lixo, encerre a lixeira de 
Hulene, construa mais drenagens para permitir o escoa-
mento das águas pluviais.

Em resposta a estas preocupações, David Simango disse 
que todas as preocupações estão refl ectidas no seu mani-
festo eleitoral que, no caso dos transportes, por exemplo, 
prevê a introdução de um metro de superfície ligando as 
cidades de Maputo e Matola.

“Não gosto de ver pessoas transportadas em carrinhas. 
Isso cria-me um desconforto enorme. Por isso não des-
cansarei enquanto não providenciar um transporte con-
digno aos munícipes desta cidade. Já temos um projecto 
de introdução de metro ligando as cidades de Maputo e 
Matola. Haverá também vias exclusivas para transportes 
públicos nas rotas Baixa-Magoanine e Museu-Zimpeto”, 
disse Simango, que no quarto dia de campanha trabalhou 

também no distrito municipal KaNhlamankulo.

No bairro de Chamanculo, Simango foi confrontado com 
problemas de saneamento do meio, vias de acesso, entre 
outros, que prometeu resolvê-los caso saia vencedor do 
escrutínio do dia 20 de Novembro.

Simango constrói paragens 
inacessíveis para defi cientes 
em Maputo
Jorge Manhique, um dos coordenadores dos projectos da-
quela agremiação, refere que foi realizada uma auditoria 
de acessibilidade dos quiosques que o Conselho Muni-
cipal da Cidade de Maputo está a erguer nas principais 
paragens de transporte público de passageiros e consta-
tou-se que difi cultam sobremaneira o acesso das pessoas 
defi cientes.

Segundo a fonte, as aludidas infra-estruturas violam os 
preceitos do Decreto 53/2008 de 30 de Dezembro, que re-
gula a construção e manutenção dos dispositivos técnicos 
de acessibilidade, circulação e utilização dos sistemas, 
serviços e lugares públicos para a pessoa com defi ciência 
física ou de mobilidade condicionada.

Estas irregularidades verifi cam-se também nos hotéis, 
bancos, hospitais, escritórios, dentre outros empreendi-
mentos construídos nos últimos quatro anos.

Para Jorge Manhique, este problema mostra que o Go-
verno está a fugir das suas responsabilidades de asse-
gurar aos defi cientes a facilidade de acesso aos lugares 
públicos em igualdade de oportunidades com as outras 
pessoas sem nenhuma defi ciência.

Entretanto, o FAMOD aponta ter enviado uma carta ao 
edil de Maputo, David Simango, na qual pede que sejam 
suspensas as obras em curso para que se respeite as 
especifi cidades técnicas para com os defi cientes.

David Simango não autorizou 
marcha dos empregados 
domésticos
Dia Internacional dos Trabalhadores Domésticos foi 
celebrado sem anuência do presidente do município 
de MPUTO. Em Moçambique o Sindicato Nacional dos 
Empregados Domésticos (SINED) organizou uma série de 
eventos para assinalar à efeméride mas não pôde realizar 
uma marcha pacífi ca pela capital do país pois o Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo não autorizou a marcha 
que estava programada.

Na manhã desse sábado, dezenas de mulheres fi liadas 
ao SINED e não só, como forma de dar início a estas 
festividades, fi zeram a simbólica deposição de uma coroa 
de fl ores na Praça dos Heróis Moçambicanos, cidade de 
Maputo.

Relativamente a passagem desta data consagrada aos 
empregados domésticos, aquele sindicato tinha na sua 
agenda, como pano de fundo, realizar uma marcha pací-
fi ca pelas artérias da cidade de Maputo, concretamente 
desta a sua sede nesta urbe até a Praça dos Trabalhado-
res, na baixa da cidade. 

Segundo a secretária-geral do Sindicato Nacional dos 
Empregados Domésticos, Maria Joaquim, a realização 
da marcha seria um pretexto para mostrar a sociedade o 
quanto os seus trabalhos são importantes e, aproveitar a 
ocasião para manifestar as suas preocupações e difi cul-

dades que encaram no dia-a-dia de trabalho.

A tal manifestação pacífi ca, acrescenta Maria Joaquim, 
não aconteceu porque a carta expressando o pedido de 
autorização da marcha enviada com duas semanas de 
antecedência ao Conselho Municipal de Maputo, não foi 
respondida, não se sabendo as reais razões desse inde-
ferimento.
“

Eles sempre diziam que o edil 

David Simango ia fazer o di-

ferimento, insistimos na res-

posta, mas debalde. Só nesta 

sexta-feira (15) soubemos que a 

nossa agendada marcha não es-

tava autorizada e, por isso não 

podia acontecer”.

Um trabalho sinuoso

A secretária-geral do Sindicato Nacional dos Empregados 
Domésticos, disse que são vários os problemas por que 
passam os trabalhadores desta área, nomeadamente, 
baixos salários, excesso de carga horária, falta de meios 
de protecção em determinadas actividades, o recorrente 
desprezo ou humilhação por parte dos patrões, falta de 
contratos de trabalho, entre outros. 

David Simango tem apoio da 
ala incompetente do partido 
Frelimo
Tudo indica que o único trunfo que David Simango leva é 
a máquina eleitoral do partido Frelimo. Não tem trabalho 
feito que possa impressionar o eleitorado. Tem o lega-
do de uma cidade imunda, sem perspectivas e à deriva. 
Aliás, ele próprio, enquanto candidato, não tem mais valia 
nem sequer a nível de construção de discurso. Basta re-
cordar que acabou candidato nas eleições de 2009 como 
uma encomenda da ala “basista” e populista do próprio 
partido, visto que tiveram de afastar Eneias Comiche, um 
competente quadro, que estava a acabar com a excessiva 
intromissão e desmandos da direcção do partido Frelimo 
na gestão municipal.

Muitos camaradas que sobreviviam de expedientes fáceis 
viram-se encurralados por Comiche e tiveram de montar 
uma cabala para derruba-lo nas eleições internas. Como 
delfi m montaram David Simango que venceu Eduardo 
Namburete da Renamo, numas eleições onde a Renamo 
não teve um mau resultado se tivermos em conta os ante-
riores pleitos autárquicos.

A nível interno da própria Frelimo, a recandidatura de 
David Simango, que na verdade, é suportada pela ala 
mais incompetente do partido teve opositores. Po-
rém, nao surtiu os efeitos desejados. Aliás, logo David 



CIDADÃO ATENTO 31 de Outubro de 2013 • Edição Clandestina - 1 • Pág. 13

Simango anunciou sua recandidatura, Generosa Cossa 
que também pretendia concorrer internamente retirou a 
sua candidatura, alegando que não podia continuar se o 
candidato de consenso a nível da direcção do partido é 
David Simango. É indisfarçável a oposição interna que 
enfrenta o actual edil de Maputo. Sabe-se que numa 
reunião partidária, Marcelino dos Santos teria dito aos 
camaradas que nas mãos de David Simango a cidade 
se tornou imunda.

David Simango
Um homem que não cumpriu com sua 
palavra
Não obstante a visível campanha de lavagem de imagem, 
com intervenções de última hora como por exemplo a 
reabilitação de algumas vias que há muito haviam sido 
anunciadas e os religiosos remendos em buracos, o agora 
presidente do Conselho Municipal de Maputo, David 
Simango, prometeu muita coisa que não cumpriu e que 
não mostra interesse em cumprir. Prometeu encerrar e 
transferir a lixeira de Hulene para Mathlemele arredores 
da cidade da Matola. Até hoje a lixeira continua a fun-
cionar de forma abarrotada e com a lixo a transbordar 
para as residências circunvizinhas que fazem das tripas 
o coração para conviver com tamanha imundicie. Prome-
teu reabilitar o Mercado Municipal Georg Dimitrov, vulgo, 
Benfi ca, no distrito Ka-Mubucuane, o que não aconteceu. 
No terreno, as obras arrancaram mas não chegaram ao 
fi m. Neste mercado, quando chove não há negócio porque 
água atinge um metro nalgumas bancas. 

Outra promessa foi a reabilitação da Rua da Beira, o que 
não aconteceu. Houve promessa de remoção de uma 
gasolineira na zona do Sitoe, o que ainda não se registou. 
Quando chove o local torna-se uma autêntica piscina.

Igualmente houve promessa de libertar as chamadas vias 
protocolares dos vendedores ambulantes. A ideia era tirar os 
vendedores ambulantes e criar-lhes alternativa. Entre as vias 
protocolares consta, as avenidas Eduardo Mondlane, Karl Max, 
24 de Julho, Vladimir Lénine, 25 de Setembro e Mão-Tse-Tung. 
Esta campanha, não surtiu nenhum efeito desejado.

O espaço que serviria de cemitério no bairro de Magoani-
ne, está a ser ocupado aos poucos sem que os munícipes 
saibam o que está acontecer. O mesmo está a acontecer 
com o Parque dos Continuadores. 

Introduziu os parquímetros com o objectivo de melhorar o 
estacionamento na baixa da cidade e não só. Só que no 
lugar de melhorar apenas estão a tirar o dinheiro dos bol-
sos dos cidadãos e o estacionamento continua um caos.

A metamorfose do discurso de 
David Simango
Depois de ser eleito em 2008
O presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo 
(CMCM), David Simango, promete mão dura contra os 
vendedores informais que invadirem a praça dos comba-
tentes, afi m de levar a cabo actividades comerciais. Isso 
foi dito há três anos e os vendedores passaram maus 
bocados nas mãos da polícia camarária.

“O passeio é para peões e a es-

trada é para carros, então, nós 

não iremos permitir que este 

espaço seja invadido pelos 

vendedores informais ou me-

lhor, que transformem o passeio 

em bancas e a estrada em local 

de venda”, reiterou Simango, 

para logo a seguir acrescentar 

que medidas drásticas serão 

tomadas contra todos os que 

ousarem invadir aquele espaço. 

“A musculatura poderá ser usa-

da”, rematou o edil.

O discurso em campanha eleitoral
O candidato da Frelimo à edil de Maputo esteve reunido, 
no centro cultural da AMASP, com vendedores informais a 
quem pede votos para a sua reeleição prometendo parar 
de persegui-los nos passeios da capital do país.

“Fiquem tranquilos, não vou 

mandar a polícia municipal 

nem cães para correr convosco”.

Mas não foi este Simango que colocou cães e expulsou 
vendedores informais dos passeios da cidade de Maputo? 
Você acredita no que ele diz?

As promessas depois de ser eleito em 
2009

“Vamos nos empenhar para que 

ao longo do nosso mandato o 

sistema de transporte de pas-

sageiros seja mais ordenado, 

mais efi ciente e possa respon-

der à crescente demanda por 

parte dos munícipes, em geral, 

e dos trabalhadores, em parti-

cular”, prometeu.

E como é que está a situação de trans-
porte volvidos cinco anos? E você ainda 
é capaz de votar nesse gajo?

Ä linguagem 

política,

destina-se a fazer 

com que a mentira 

soe como verdade 

e o crime se torne 

respeitavel...”

- George Orwell

VOTECOVOTECOVOTENTRAVOTENTRAVOTE
ISTO TUDO!
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Governantes da Frelimo 
enriquecem à custo do Estado
Cerca de um ano após a entrada em vigor da Lei de 
Probidade Pública (LPP), a Lei n.º 16/2012, de 14 de 
Agosto, alguns servidores públicos e titulares de cargos 
públicos ainda não se conformaram com os comandos 
legais previstos na referida lei e continuam a obter ganhos 
em proveito próprio, de terceiros e enriquecem à custa do 
Estado.

Compulsando a Base de Dados de Interesses Empresariais, se 
constata a existência de um conjunto de servidores públicos, 
ministros e ex-ministros entre outros funcionários de topo na 
administração pública, que são proprietários de empresas a vá-
rios títulos (como sócios, accionistas ou proprietários em nome 
individual), que nalguns casos foram constituídas no período em 
que os mesmos já estavam a dirigir ministérios ou órgãos que 
tem como competências fi scalizar as actividades desenvolvidas 
por essas mesmas empresas, ou que as constituíram imediata-
mente à cessação do exercício de funções na esfera pública, o 
que vem revelar o aproveitamento por parte destas fi guras de 
seus anteriores cargos de natureza pública ou ainda dos actuais 
titulares de cargos públicos ou de servidores públicos, em bene-
fi cio próprio ou de terceiros.

Os casos mais elucidativos são: No ano de 2001, o ex-ministro 
da Turismo e actual titular da pasta da Juventude e Despor-
tos, Fernando Sumbana Júnior que também já ocupou o cargo 
de director do Centro de Promoção de Investimento criou a 
fi rma Final - Financiamentos, Investimentos e Agenciamentos, 
Limitada, tendo como objecto social a gestão da propriedade 
imobiliária, turística, parques industriais, construções, bem como 
o exercício de toda e qualquer actividade afi m. No período em 
que esta empresa foi criada, Sumbana era ministro do Turismo 
e por conseguinte dominava pelo exercício de tais funções os 
principais dossiers relacionados com o objecto social da empre-
sa que dirige.

Em 2011, Tobias Dai, ex-ministro da Defesa Nacional durante 
o último mandato do ex-Presidente Joaquim Chissano e no 
primeiro mandato do actual Presidente Armando Guebuza, 
criou a fi rma Necochaminas, Limitada que tem como objecto 
social desminagem comercial, clarifi cação e limpeza das zonas 
minadas, desminagem dirigida dentro e fora do país, utilizando 
a mão-de-obra moçambicana ou estrangeira, compra e venda 
de equipamento de desminagem, contratar e ser subcontratado 
para actividades de desminagem dentro e fora do país. Pelo 
tempo que se manteve no exercício das antigas funções, Tobias 
Dai possuí informação privilegiada sobre o sector onde opera a 
sua empresa.

O ex-ministro dos Recursos Minerais e Energia, Castigo Langa 
também não foge ao padrão que aqui é descrito, atendendo que 
após a sua saída das funções de ministro que se encontrava ao 
leme do anterior sector das minas e energia, em 2007 criou a 
fi rma Marrangue Engineering, Limitada, que tem como objec-
to social a realização de consultorias, estudos e projectos de 
engenharia electrotécnica, a execução de obras e prestação de 
serviços no domínio de engenharia electrotécnica, a produção, 
transformação e comercialização de energia eléctrica. O seu 
portfólio empresarial no sector que dirigia estende-se também 
a mineração onde detém a fi rma Mozouro Recursos, Limitada 
que se dedica a prospecção, pesquisa e exploração de recursos 
minerais, comercialização de ouro e outros recursos minerais 
incluindo pedras preciosas e serviços de consultoria na área 
mineira.

A actual ministra para Coordenação da Acção Ambiental, Alcin-
da Abreu, cujo ministério tem a competência de realizar estudos 

de impacto ambiental nos mais diversos sectores, incluindo o 
extractivo, de modo aferir se as companhias que se encontram 
a desenvolver actividades de exploração mineira cumprem com 
todas as medidas a evitar danos ambientais, também é uma em-
presária activa no sector mineiro. Alcinda Abreu através do seu 
Grupo VIDERE é proprietária de duas empresas, nomeadamente 
a South Orient, Limitada cujo objecto social visa o investimento 
em recursos minerais e a VINDIGO S.A, cujo objecto social 
prevê a exploração de recursos minerais, prospecção, pesquisa 
e exploração de recursos naturais, prestação de serviços nas 
áreas mineira, petróleo e gás natural. Mais um caso de árbitro 
em causa própria.

No dia 14 de Fevereiro de 2011, o senhor Joaquim Jorge da 
Costa Khálau, fi lho do actual comandante geral da Polícia da 
República de Moçambique Jorge da Costa Khalau junto com 
um grupo de sócios constitui a empresa de segurança Macro 
Segurança, Limitada, que tem como objecto social a actividade 
de protecção e segurança de pessoas, património, bens e servi-
ços, serviços de vigilância e o controlo de acessos, permanência 
e circulação de pessoas em instalações, edifícios, espaços e 
locais fechados ou vedados.

O titular da pasta da Agricultura José Pa-

checo, através da CONJANE, LIMITADA empresa 

em que tem como sócios David Simango e Fe-

lício Zacarias, em 2010 junto com a empresa 

DRZMAPA-SERVICOS DE ENGENHARIA S.A, criaram 

a fi rma Romazindico, Limitada que tem no seu 

amplo objecto social, algumas áreas que estão 

sobre alçada do ministro tais como: o corte e 

execução de madeiras e a produção agrícola.

Filipe Nyussi, actual ministro da Defesa, em 2005 quando 
ocupava o cargo de Presidente do Conselho de Adminis-
tração da empresa pública Portos e Caminhos de Ferro 
de Moçambique constitui junto com um grupo de sócios a 
fi rma SOMOESTIVA - Sociedade Moçambicana de Estiva, 
S.A.R.L. que tem como objecto social o manuseamento 
de carga nacional e em trânsito internacional a bordo e 
fora dos navios atracados nos portos de Maputo, Inham-
bane, Beira, Quelimane, Macuse, Nacala e Pemba, estiva 
e serviços auxiliares de estiva, manuseamento de carga a 
bordo dos navios ancorados ao largo em caso de neces-
sidade.

Embora se possa argumentar que tais empresas foram 
constituídas numa altura em que ainda não tinha entrado 
em vigor o actual quadro normativo de probidade pública, 
é importante salientar que estas individualidades, logo 
que a lei entrou em vigor, deviam se ter conformado a ela, 
obedecendo o que esta preconiza, pois mesmo com a 
existência do princípio da não retroactividade, este com-
porta excepções para situações como estas que visam em 
primeira e ultima instância regular de forma melhorada o 
quadro legal sobre a matéria e não pessoas em concreto, 
com o intuito de prejudicá-las. Daí que as personalida-
des ainda envolvidas neste tipo de situações devem ser 
chamadas ao cumprimento escrupuloso do previsto na 
lei, através da entidade competente, no caso, a Comissão 
Central de Ética Pública (vide artigo 50 da LPP que fi xa 
as atribuições da comissão) que legalmente deve fazer a 
administração ou gestão do sistema de confl ito de interes-
ses, demonstrando assim independência e equidistância 
na sua actuação.

“Eu confi o no meu comandante geral da PRM...”  - Armando Guebuza



Empresa de Guebuza
vende autocarros ao Governo
Comprovada promiscuidade entre Estado e negócios privados
Um total de 150 autocarros movidos a 
gás acaba de ser adquirido à Índia, pelo 
Governo moçambicano, através do Fundo 
de Desenvolvimento de Transportes e 
Comunicações (FDTC), como crédito aos 
TPM (Transportes Públicos de Maputo). 
Os autocarros são de marca TATA. Foram 
adquiridos à TATA Group, da Índia, a 
companhia mãe da TATA Moçambique 
Limitada, que tem como um dos sócios 
Armando Guebuza, o presidente da Repú-
blica e chefe do Governo.

Os autocarros, segundo revelou o director 
executivo do Fundo de Desenvolvimento 
de Transportes e Comunicações, Luís 

Mula, foram adquiridos na Índia, numa 
operação orçada em 565 milhões de meti-
cais (1 USD = 28 MT). Foi o preço dos 150 
autocarros. Não está incluído no preço a 
manutenção depois de expirado o período 
de garantia de “um ano”.

A escolha da empresa fornecedora dos 
autocarros, a TATA, não foi por concurso 
público internacional, conforme manda 
a Lei do Procurement. Não houve outros 
concorrentes. Os meios de que aqui se 
trata foram adquiridos para os TPM num 
negócio por escolha como explica o minis-
tro Paulo Zucula mais abaixo.

Ainda de acordo com o jornal Canal de 
Moçambique, existem indícios que que na 
última visita do Chefe de Estado à India o 
negócio da compra destes autocarros terá 
estado na agenda do Presidente da Repú-
blica e também sócio da empresa TATA 
Moçambique.

Guebuza na TATA 
O cidadão Armando Emílio Guebuza é 
sócio da empresa TATA Moçambique Li-
mitada, juntamente com a TATA Holding e 
MBATINE INVESTIMENTOS, LDA, confor-
me atesta o Boletim da República número 
17, III Série de 24 de Abril de 2002.
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OPINIÃO
Carta aberta ao Presidente da República

Senhor Presidente, você está fora de controlo. 

Depois de ter gasto um mandato inteiro a inventar 

insultos para quem quer que seja que tenha ideias 

sobre os problemas nacionais, em vez de criar opor-

tunidades para benefi ciar da experiência e conhe-

cimentos dessas pessoas, agora você acusou os media 

de serem culpados da crise política... nacional e 

mandou atacar as sedes políticas da RENAMO.

A crise político-militar que se está a instalar a grande velocidade faz 
lembrar as antecâmaras do fascismo. Em situações semelhantes, 
Hitler e Mussolini, Salazar e Franco, Pinochet e outros ditadores 
militares latino-americanos, Mobutu e outros ditadores africanos, fo-
ram instalados no poder, defendidos pelo grande capital enquanto 
serviam os interesses desse grande capital, e no fi m caíram.

Será que você, senhor Presidente, se prepara para a fasciza-
ção completa do País? Destruir a RENAMO, militarmente, é um 
pretexto. Fazer renascer a guerra é um pretexto. Parte do pro-
blema dos raptos - não todo - e do crime e caos urbano é um 
pretexto. Permitir a penetração da Al Quaeda em Moçambique 
é um pretexto. Pretexto para quê? Para suspender a constitui-
ção e aniquilar todas as formas de oposição, atirando depois 
as culpas para os raptores e outros criminosos e terroristas, ou 
para aniquilá-los em nome da luta pela estabilidade.

Senhor Presidente, você pode estar a querer fasci-

zar o País, mas não se esqueça que a sua imagem e a 

do seu partido estão muito descredibilizadas - por 

causa de si e do seu exército de lambe botas. E essa 
credibilidade não se recupera com palavras e com mortos. Só se 
pode recuperar com a paz e a justiça social. O que prefere, tornar-
-se num fascista desprezível e, a longo prazo, vencido? Ou um 
cidadão consciente e responsável que defendeu e manteve a paz e 
segurança dos cidadãos, evitando a guerra e combatendo o crime?

Senhor Presidente, você tem que ser parte da solução porque 
você é uma grande causa do problema. Ao longo de dois man-
datos, quem se rodeou de lambe botas que lhe mentem todos os 
dias, inventam relatórios falsos e o assessoram com premissas 
falsas? Quem deu botas a lamber e se satisfez com isso, com as 
lambidelas? Quem se isolou dos que realmente o queriam aju-
dar por quererem ajudar Moçambique e os moçambicanos, sem 
pretenderem usufruir de benefícios pessoais? Quem preferiu 
criar uma equipa de assessores estrangeiros ligados ao grande 
capital multinacional em vez de ouvir as vozes nacionais ligadas 
aos que trabalham honestamente? Quem insultou, e continua a 
insultar, os cidadãos que apontam problemas e soluções porque 
querem uma vida melhor para todos (mesmo podendo estar 
errados, honestamente lutam por uma vida melhor para todos)?

Quem acusa os pobres de serem preguiçosos e 

de não quererem deixar de ser pobres? Quem no 

principio e fi m dos discursos fala do mara-

vilhoso povo, mas enche o meio com insultos e 

desprezo por esse mesmo povo?

Quem escolheu o caminho da guerra e a está a alimentar, 
mesmo contra a vontade do povo maravilhoso? Quem diz que 
a guerra, e o desastre humanitário a ela associado, é um teste 
à verdadeira vontade de paz do povo maravilhoso? Por outras 
palavras, quem faz testes políticos com a vida do povo mara-
vilhoso? Quem deixa andar o crime, a violência e a pobreza, 
quem deixa andar a corrupção, o compadrio e as associações 
criminosas? Quem nomeia, ou aceita a nomeação, de um 
criminoso condenado a prisão maior para comandante de uma 
das principais forças policiais no centro do país?

Quem se apropria de toda a riqueza e ao povo maravilhoso 
oferece discursos e desse maravilhoso povo quer retirar (ou 
gerir, como o senhor diz) qualquer expectativa? Quem só se 
preocupa com os recursos que estão em baixo do solo, man-
dando passear as pessoas,os problemas e as opções de vida 
construídas em cima desse solo? Quem privatiza os benefí-
cios económicos e fi nanceiros dos grandes projectos, e depois 
mente dizendo que ainda não existem?

Quem se defende nos media internacionais dizendo que 
passou todos os seus negócios para os familiares enquanto é 
presidente - e quem é sufi cientemente idiota para aceitar isto 
como argumento e como defesa?

Quem divide moçambicanos em termos raciais e étnicos, 
regionais e tribais, religiosos e políticos - já agora, o que são 
moçambicanos de gema? Serão os autómatos despersonali-
zados e ambiciosos que nascem das gemas dos seus patos? 
O que são moçambicanos de origem asiática, europeia ou 
africana - são moçambicanos ou não são?

Quem fi cou tão descontrolado que hoje acusa os media de 
serem criadores do clima que se vive no país - foram os media 
que se apropriaram das terras, iniciaram uma guerra, deixam 
andar o crime urbano e foram pedir conselhos ao Zé Du? Que 
tipo de media você quer? Um jornal noticias que não tem uma 
referência destacada a três grandes manifestações populares 
pela paz e segurança e justiça social que aconteceram ontem 
no nosso país, embora tenha uma noticia sobre manifestações 
contra violações no Quénia? Porque é que as manifestações 
dos outros são verdade e as nossas mentira?

E, já agora, senhor Presidente, pode esclarecer-nos 

quem matou Samora?

Senhor Presidente, você não merece representar a pérola do 
Indico nem liderar o seu povo maravilhoso. E desmerece-o mais 
cada dia. Você foi um combatente da luta de libertação nacional e 
um poeta do combate libertador, mas hoje não posso ter a certeza 
que liberdade e justiça tenham sido seus objectivos nessa luta 
heróica.

O povo maravilhoso, ontem, prestou homenagem a Moçambique, 
a Mondlane e Samora, aos valores mais profundos da moçambi-
canidade cidadã e da cidadania moçambicana. Foi bonito ver as 
pessoas a manifestarem-se por causas justas comuns, a partilha-
rem a água e as bolachas, a abraçarem-se e distribuírem sorrisos, 
a apanharem o lixo que uma tão grande multidão não poderia 
deixar de criar. Foi bonito ver quão bonitos e cívicos Moçambi-
que e os moçambicanos, na sua variedade, são. Foi bonito ver 

os cidadãos aplaudirem a polícia honesta e abraçarem os seus 
carros, e os polícias absterem-se de atacar os cidadão. Foi bonito 
ver que conseguimos juntar uma multidão consciente, cívica e 
honesta, que o seu porta voz partidário, Damião José, foi incapaz 
de desmobilizar. Foi bonito ver a bandeira e o hino nacionais a 
cobrirem todos os moçambicanos, moçambicanos que são só 
moçambicanos e nada mais.

E no seu civismo e afi rmação da cidadania moçambicana, esta 
multidão para si só tinha três palavras: “fora, fora, fora”. Tenha 

dignidade e, pelo menos uma vez na vida, respei-

te os desejos do povo. Reúna os seus patos e saia, 

saia enquanto ainda há portas abertas para sair e 

tempo para caminhar. Não tente lutar até ao fi m. Isso só vai 
trazer tragédia, mortes e sofrimento para todos e, no fi m, inevita-
velmente, você e todos os outros belicistas, criminosos e aspiran-
tes a fascistas, sejam de que partido forem, serão atirados para o 
caixote do lixo da história. Saia enquanto é tempo, e faça-o com 
dignidade. Ninguém se esquecerá do que você fez - de bem e de 
mal - mas perdoá-lo-emos pelo mal por, pelo menos no fi m, ter 
evitado uma tragédia social e saído com dignidade.

Que, pelo menos, o seu último acto seja digno e merecedor 
deste povo maravilhoso. E, enquanto se prepara para sair, por 
favor devolva ao país e ao Estado a riqueza de que você, a sua 
família e o seu grupo de vassalos e parceiros multinacionais 
se apropriaram. Leve os seus patos mas deixe o resto. E, por 
favor, use as presidências abertas, pela última vez, mas para 
se despedir, pedir desculpas e devolver a riqueza roubada.

Saia, senhor Presidente, enquanto ainda é sufi cientemente 
Presidente para sair pelas suas próprias pernas.

Você sabe, de certeza, o que quer dizer “A Luta Continua!” 
Então, saia.

E não perca tempo a abater ou mandar abater ou encorajar a aba-
ter ou deixar abater alvos seleccionados, sejam eles quem forem. 
O sangue de cada um desses alvos só vai engrossar ainda mais 
o rio em cheia que o atirará a si, e seus discípulos, como carga 
impura, para as margens do rio poderoso fertilizadas pela luta po-
pular. O povo não morre, e é o povo, não um alvo seleccionado, 
seja quem for, quem faz a revolução. Não se esqueça que a fúria 
do rio em cheia é proporcional à água que nele fl ui e à pressão 
que sobre ele exercem as margens opressoras.

Senhor Presidente, não tente fascizar Moçambique. Se o fi zer, 
pode levar tempo, podem muitas vidas ser encurtadas pelas 
suas forças repressivas de elite, mas se seguir este caminho, 
você sairá derrotado. A história não perdoa.

Adeus, senhor Presidente, vá descansar na sua 

quinta com a sua família e dê à paz e à justiça 

social uma oportunidade nesta pérola do Índico e 

em benefício do seu maravilhoso povo. Por favor.

Não lhe queremos mal. Mas, acima de tudo, queremos a paz e 
que os benefícios do trabalho fl uam para todos.
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MATEMÁTICA DO VOTO

Votar FRELIMO = Não mudar e continuares pobre

Votar Nulo = Garantir a manutenção da Frelimo o que é igual à “NÃO MUDAR” e continuares pobre

Votar em branco = Garantir a manutenção da Frelimo o que é igual à “NÃO MUDAR” e continuares pobre 

Não votar = Não mudar e permitir a manutenção da FRELIMO

Votar MDM = Mudança o que é igual à progresso

Votar em outro Partido = Votar Frelimo o que é igual à “NÃO MUDAR” e continuares pobre

NÃO TE DEIXES INTIMIDAR.
JÁ TE ROUBARAM 38 ANOS.

NÃO DEIXES QUE CONTINUEM IMPUNES.
VÁ VOTAR NA MUDANÇA

FICA ATENTO E NÃO DEIXES QUE ROUBEM O TEU VOTO.

O POVO NÃO CONHECE O SEU VERDADEIRO PODER.
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O Cidadão Atento é um projecto conjunto de membros da FRELIMO e outros cidadãos cansados da governação da Frelimo e que hoje desejam lembrar 

aos Moçambicanos, nestes dias de campanha, que o que eles prometem hoje é o mesmo que prometeram e não deram ontem.

O projecto de Moçambique, enquanto País,
precisa da Frelimo na oposição por inúmeras razões:
Nos últimos 37 anos roubaram demasiado. Portanto, 
sabem que mecanismos são usados para delapidar 
os bens do Estado e, por essa via, serão grandes 
fi scalizadores do património do Estado. A Frelimo na 
oposição signifi caria que os dirigentes do Novo Partido a 
governar andarão na linha e serviriam, por conta da sua 
fi scalização, melhor aos interesses colectivos do Povo 
Moçambicano.

A Frelimo desempenhará o papel de uma oposição forte, 
algo que o País precisa encarecidamente. A Frelimo será 
efectivamente uma oposição construtiva pelo desejo de 
querer voltar a sentir o prazer de Governar.

O Novo Partido escolhido para Governar fa-lo-á de 
forma isenta, responsável e correcta para garantir a 
sua reeleição e pressionados por uma oposição forte e 
conhecedora dos dossiers como a Frelimo.

Mais importante: A Frelimo aprenderá que não é 
indestrutível e que o país pertence aos habitantes e 
não a uma formação político-partidária e que servir aos 
interesses alheios ao povo signifi ca perder o Poder.

O Poder voltará a residir no povo e não nas mãos de 
um punhado de libertadores. Ou seja, o País estará livre 
de uma corja que só penso em levar mais dinheiro aos 

bolsos e dos seus fi lhos. Será, efectivamente, um país de 
todos e para todos. Será um Moçambique para todos.

Votar contra a Frelimo para que esta deixe o Poder 
signifi ca que os seus membros não abdicarão do seu 
emprego simples no Aparelho do Estado e nem da gestão 
das empresas públicas. Muito pelo contrário, redobrarão 
os esforços na prossecução do interesse público porque 
nisso estará o seu ganha-pão e mesmo que se demitam 
não representará um problema para o País. Aliás, os que 
optarem por sair deixarão uma porta aberta ao emprego 
para o exército de desempregados que saem das escolas 
do País.


