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Ganância dos “camaradas”

Elites ocupam
Vila Olímpica
Diz Dom Jaime Gonçalves
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Destaques
Como se não bastasse o que já têm

Elites da Frelimo ocupam
apartamentos da Vila Olímpica
Alberto Chipande, Filipe Nyussi, Deolinda Guezimane, João Pelembe, João Américo Mpfumo,
Carmelita Namashulua, Raimundo Pachinuapa, Raimundo Maico Diomba, são alguns dos
nomes sonantes que foram apurados para ocupar os apartamentos da Vila Olímpica, mas
depois passaram o privilégio a seus familiares
Estado e foi seleccionado como
beneficiário 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 também um dos beneficiários 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 pública
Portos e Caminhos de Ferro de
Moçambique (CFM), o que lhe
valeu a presidência dos clubes
ferroviários de Maputo e de
Nampula. Mas agora beneficiou
de casa subsidiada pelo Estado,
na Vila Olímpica, e porque não
precisa dela obviamente, passou-a para um familiar seu de
nome Josefina Jacinto Nyussi.
Filipe
Nyussi
vive
numa casa protocolar que
lhe foi dada pelo Estado.
Borges Nhamirre
O Fundo de Fomento de Habitação (FFH) divulgou a lista de
63 “antigos combatentes” apurados para ocupar igual número
de apartamentos na Vila Olímpica do Zimpeto, em Maputo.
Nela figura gente com dinheiro
bastante para comprar apartamentos a pronto pagamento ou
a prestações mais substanciais.
Muitos dos beneficiários dos
apartamentos da Vila Olímpica são figuras da elite política
e económica nacional, que vivem em mansões luxuosas nos
bairros da Polana e Sommers-

chield, os mais nobres bairros da capital moçambicana.
Da lista constam ministros
em exercício e ex-ministros.
Ex-governadores provinciais,
ex-presidentes de Conselhos
de Administração (PCA) de
empresas renomadas. Constam figuras que, pela pujança
económica que têm, não necessitam de tais apartamentos
subsidiados em 38% pelo Estado e com juros bonificados,
de apenas 5%, vendidos a crédito de longo prazo (25 anos).
Quase todos os beneficiários
já possuem muitas casas próprias em seu nome, muitas delas

que até receberam gratuitamente
do Estado. O que fizeram neste
caso da Vila Olímpica foi requisitar apartamentos em seu nome
e depois passá-los a seus filhos
e outros familiares directos.
Da lista divulgada pelo Fundo
de Fomento de Habitação como
os beneficiários dos apartamentos, o Canal de Moçambique
detalha os mais conhecidos da
praça e em anexo publicamos a
lista na íntegra com os 63 nomes.
Alberto Chipande
Um dos beneficiários dos
apartamentos subsidiados é Al-

berto Joaquim Chipande, o famoso “autor do primeiro tiro”
da Luta de Libertação Nacional.
Já ocupou vários cargos ministeriais. Agora até é dado como
um dos possíveis candidatos do
partido Frelimo à Presidência
da República. É actualmente
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
apartamentos subsidiados pelo

Carmelita Namashulua
A actual ministra da Administração Estatal, Carmelita Rita
Namashulua, é também uma
das figuras da proa beneficiária 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 inter(Continua na página seguinte)
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nacional. Membros da família
Namashulua que beneficiaram
das casas da Vila Olímpica 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 também
uma das beneficiárias 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 necessidade de ocupar o apartamento
da Vila olímpica do Zimpeto,
Deolinda Guezimane optou por
passar o apartamento para um
familiar próximo, de nome Renato Manuel Simango Albino.
João Pelembe
Primeiro governador da província de Inhambane depois
da Independência, general na
reserva João Facitela Pelembe,
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

- Ferreira 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 espaço, passou-o para Maranguene João
Pelembe, pelo sinal seu filho.
João Américo Mphumo – sócio da Home Center e Clínica
Cruz Azul
João Américo Mphumo, general na reserva, também ex-governador provincial após a
Independência – foi nomeado
governador da província de
Nampula –, ex-comandante
da Força Aérea das ex-FAM/
FPLM, empresário de sucesso,
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 figura que para
além do muito que tem ainda foi
beneficiar 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 figuras
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 Mineira
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
intermediação comercial; Sociedade Pesqueira de Angoche,
Limitada, com sede naquele
distrito provincial de Nampula; 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 filha.
Raimundo Pachinuapa
O também popular antigo
combatente Raimundo Pachinuapa, ex-governador provincial,
entre outros cargos que exerceu
no Estado, foi outra figura que
apesar de habitar actualmente
numa mansão no nobre Bairro
de Triunfo, preferiu “concor-

Vila Olímpica
rer” a casa na Vila Olímpica,
para beneficiar dos descontos
de 38% subsidiados pelo Estado, ou seja, pelos impostos dos
moçambicanos. Mas porque
também não precisa da casa
da Vila Olímpica, decidiu passar o apartamento que recebeu
a Neto Júnior Raimundo Pachinuapa, pelo sinal seu filho.
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

custa do Estado não lhe chega.
Quer mais e decidiu concorrer
a apartamento na Vila Olímpica e ganhou. Só que como
tantos outros fizeram, passou a
casa para seu filho varão, Alberto Maico Raimundo Diomba.
Estes antigos combatentes
receberam os apartamentos de
forma privilegiada e sem sorteio. E agora passaram-nos para
os seus filhos e outros parentes,
conforme atesta a lista que o
Canal de Moçambique publica
em anexo a esta notícia. Os jovens que não têm pais antigos
combatentes que se virem…
no país há uns que são mais
moçambicanos que outros…

“Foi erro de digitação”
- diz o Fundo de Fomento de Habitação
O Canal de Moçambique
ouviu o Fundo de Fomento de
Habitação, nomeadamente o
Director de Planificação e Investimentos, Borges da Silva,
sobre este tipo de concurso em
que o pai é que beneficia da
casa, mas o filho 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
filhos dos antigos combatentes.
Questionámos como era isso
possível se as casas eram destinadas aos antigos combatentes.
Ele respondeu que o documento aprovado pelo Governo dá
estatuto privilegiado aos filhos

de antigos combatentes de concorrer às casas, em detrimento dos demais jovens do país
que nem casa têm para viver.
Quanto ao facto de alguns dos
antigos combatentes beneficiários 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 avaliar a capacidade
financeira dos beneficiários. Por
outro lado, Borges da Silva disse ao Canal de Moçambique que
na distribuição das casas pelos
beneficiários, não se avaliou se
a pessoa tem ou não dinheiro
suficiente para comprar casa
própria, mas, sim, se pertence

a classe que pode beneficiar.
O director do FFH explicou
que nas casas que eram para
funcionários públicos não se
avaliou a categoria do funcionário, se é ministro ou se
é técnico, apenas atribuíram
casas aos funcionários públicos desde que tivessem capacidade de pagamento. Nas casas para jovens não avaliaram
se são jovens empresários ou
não, desde que tenham capacidade de pagamento e a lógica foi essa também nas casas
para os antigos combatentes,
não avaliaram a sua condição social, mas, sim, se tem
capacidade de endividamento. (Canal de Moçambique)

