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A empresa de escritórios de advogados 
com ligações a Hermenegildo Gamito (actual 
presidente do Conselho Constitucional) 
– a CGA – foi a consultora jurídica do 
banco Credit Suisse para a 
contratação da dívida.

Um dos irmãos de Hermenegildo Gamito 
foi indicado como um dos gestores da 
EMATUM e assinou os contratos da 
EMATUM com o “Credit Suisse”, 
juntamente com Carlos Agostinho 
do Rosário e Manuel Chang.

A vaidosa de Filipe Nyusi
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Provavelmente é esta a ex-
plicação que faltava para o 
actual silêncio sepulcral das 
instituições de topo da Justiça 
nacional em relação ao pro-
cesso das chamadas dívidas 
escondidas que empurraram 
o país para o buraco. O que 
se sabia até aqui é que Ma-
nuel Chang, ex-ministro das 
Finanças, foi quem assinou 
as garantias em nome do Es-
tado moçambicano junto aos 
suíços do “Credit Suisse” e 
dos russos do VTB, e, para o 
empréstimo de 850 milhões de 
dólares norte-americanos, deu 
a cara pela Empresa Moçam-
bique Moçambicana de Atum 
António Carlos do Rosário, 
na qualidade de presidente do 
Conselho da Administração. 
O que não se sabia é que um 
funcionário reformado do Mi-
nistério das Finanças, de nome 
Henrique Gamito, justamente 
o irmão do actual presidente do 
Conselho Constitucional, Her-
menegildo Gamito, foi direc-
tor executivo da EMATUM e 
também assinou a contratação 
da dívida ao “Credit Suisse”.

Sobre Henrique Álvaro Ce-
peda Gamito, a investigação 
do de Moçambique e 
do jornal  apurou que 
ele foi um funcionário supe-
rior das Finanças, ocupou o 
cargo de director da Conta-
bilidade Pública, tendo ido 
para a reforma. Fontes con-
cordantes, com conhecimento 
do visado, asseguraram que, 
após a aposentação, Henri-
que Álvaro Cepeda Gamito 
foi contratado pelo Ministério 
das Finanças como assessor 
do ministro Manuel Chang.

Mas esta não é a única 
feliz coincidência de Her-
menegildo Gamito com a 
EMATUM. A investigação 
do de Moçambique e 

do jornal  teve acesso à 
Garantia e ao Contrato entre 
a EMATUM e o banco suíço, 
datados de 30 de Agosto de 
2013. Da análise feita conclui-
-se que a firma de advoga-
dos que prestou assessoria 
jurídica (“legal adviser”) ao 
“Credit Suisse” é a “Couto, 
Graça & Associados” (CGA).

“Um parecer jurídico da 
Couto, Graça & Associa-
dos, consultor jurídico para 
o promotor (“arranger” ou 

“Credit Suisse”) e o Agente 
Facilitador (“Credit Suisse 
AG”) antes de assinar este 
acordo”, lê-se no contrato. 

“Couto, Graça & Asso-
ciados” (CGA) é uma firma 
onde o actual presidente do 
Conselho Constitucional, 
Hermenegildo Gamito, teve 
interesses comerciais. Como? 
A empresa de advogados 
“Couto, Graça & Associados” 
(CGA) surgiu, em 2011, da 
fusão de três outras empresas, 
nomeadamente: a empresa “H 
Gamito, Couto, Gonçalves 

Pereira, Castelo Branco & As-
sociados, Limitada” (empresa 
de Hermenegildo Gamito); a 
empresa “MGA – Advogados 
e Consultores, Limitada”; e a 
empresa “Furtado, Loforte & 
Associados, Limitada”. Ao 

de Moçambique, Her-
menegildo Gamito disse que 
o seu nome já não está liga-
do à CGA. “Não tenho abso-
lutamente nada a ver. O que 
havia é uma empresa que era 
titulada por H Gamito, Couto 

e Gonçalves Pereira, Castelo 
Branco e Associados. Mais 
tarde esta empresa faz nego-
ciações e faz fusão com um 
outro escritório de advogados. 
Na oportunidade saiu Gonçal-
ves Pereira e castelo Branco, 
e saiu Hermenegildo Gamito 
que coincide com a criação 
da CGA que como podem ver 
não tem absolutamente nada 
a ver comigo. Há esta saída 
que coincide com a altura em 
que sou nomeado presidente 

do Conselho Constitucional. 
Eu é que tomei a iniciativa de 
sair” disse Gamito que cor-
dialmente nos recebeu nos 
seus escritórios em Maputo.

Na terça-feira, a investiga-
ção do de Moçambique  
e do jornal  entrevistou 
o administrador executivo da 
CGA, Pedro Couto, que con-
firmou a fusão com os escritó-
rios de Gamito, mas explicou 
que, depois, as outras empre-
sas foram liquidadas. “Não 
foi bem uma fusão, o que nós 
fizemos foi fazer uma nova so-

ciedade com alguns dos advo-
gados de cada uma das três so-
ciedades e alguns dos sócios, 
as outras sociedades depois 
liquidámos. Não foram todos 
os advogados nem foram to-
dos os sócios que se juntaram 
na CGA em 2011”, explicou.

Mas o de Moçambique  
e o jornal  têm em sua 
posse um Boletim da Repú-
blica, datado de 24 de De-
zembro de 2014, que mostra 
que a sociedade “H. Gamito, 
Couto, Gonçalves Pereira, 
Castelo Branco & Associa-
dos, Limitada” ainda existia 
formalmente três anos depois 
de ser alegadamente liquida-
da, como nos foi explicado. 
Mais: até realizou uma divisão 
e cessão de quota, ficando a 
ser detida em 34% por Her-
menegildo Maria Cepeda Ga-
mito, 33% por Pedro Pombo 
Gamboa Couto e os restantes 
33% por Fernando Couto.

“Formalmente existia (em 
2014), porque foi preciso 
fazer um processo de lim-
par a casa para fechar, não 
fizemos nenhum actividade 
desde 2011 (na ‘H. Gamito, 
Couto, Gonçalves Pereira, 
Castelo Branco & Associa-
dos, Limitada’)”, acrescen-
tou Pedro Pombo Couto.

Sobre o BR de Dezembro 
de 2014 Hermenegildo Ga-
mito diz tratar-se de um mero 
procedimento administrativo 
de formalização. “Este é um 
procedimento meramente ad-
ministrativo. Não tem absolu-
tamente nada com nada. Está-
vamos a fazer a liquidação de 
uma sociedade. Eu não entro 
na CGA. Esta é uma mera for-
malidade. E gostaria de acres-
centar que não há crime em eu 
ter participações. A Lei não 

(Continua na página 4)

Irmão do presidente do Conselho 
Constitucional assinou contratos 
da EMATUM 
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Empresa ligada a Hermenegildo Gamito assessorou o “Credit Suisse”.
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me obriga a isso. Eu não posso 
na condição em que estou, não 
posso somente, desempenhar 
outras funções com a excep-
ção da academia e produção 
literária. Mas posso ter ac-
ções. Posso ter tudo. Nada me 
impede e é legalíssimo. Pos-
so ser accionista” explicou.  

Acontece que Henrique 
Gamito, o director executivo 
da Empresa Moçambicana 
de Atum, à data da assina-
tura do contrato de emprés-
timo com o banco suíço, é 
irmão de Hermenegildo Ga-
mito que, em Julho passado, 
foi reconduzido para um se-
gundo mandado à frente do 
mais alto órgão responsável 
por matérias de constitucio-
nalidade em Moçambique. 
Sobre a o seu irmão Herme-
negildo Gamito não quis se 
pronunciar. “Não tenho nada 
a ver com isso”. Também não 
comentou sobre as questões 
de legalidade das dívidas. 

Ora, o empréstimo da 
EMATUM viola justamente 
a alínea p) do Artigo 179 da 
Constituição da República, 
que determina que compete 
à Assembleia da República 
“autorizar o Governo, defi-
nindo as condições gerais, a 
contrair ou a conceder em-
préstimos, a realizar outras 
operações de crédito, por pe-
ríodo superior a um exercício 
económico e a estabelecer 
o limite máximo dos avales 
a conceder pelo Estado”. O 
Conselho Constitucional, até 
hoje, não se pronunciou so-
bre a ilegalidade do negócio.

Outras leis violadas

O n.o 17.4 da Secção 7 do 
contrato entre a “Empresa 
Moçambicana de Atum SA” 
e o “Credit Suisse Interna-
tional” (na qualidade de pro-
motor do empréstimo) e o 
“Credit Suisse AG” (como 
agente do financiamento), a 
que o de Moçambique    
e jornal  tiveram aces-
so, definem o “Não conflito 
com outras obrigações”, pelo 
qual tanto a empresa devedo-
ra como o emissor da Garan-
tia Soberana devem-se reger.

“(...) Não violam nem viola-
rão qualquer restrição aplicá-
vel aos poderes de contratação 
de empréstimos, prestação de 
garantias ou outros poderes 

semelhantes do Mutuário ou 
do Garante nem entram em 
conflito com: a) a Constitui-
ção de Moçambique, qualquer 
contrato ou outro instrumento 
celebrado por ou entre Mo-
çambique e qualquer organi-
zação ou entidade internacio-
nal (incluindo, entre outros, 
qualquer contrato ou outro ins-
trumento entre Moçambique e 
o FMI ou o Banco Mundial) 
ou qualquer outro acordo, hi-
poteca, obrigação ou outro 
instrumento ou tratado em 
relação ao qual ele, o Garante 
ou qualquer das agências do 
Garante seja parte ou vincule 
a si, o Garante ou qualquer 
das Agências do Garante ou 
qualquer um dos seus activos, 
do Garante ou de qualquer 
das Agências do Garante;”

Além disso, o contra-
to determina que: “b) os 
seus documentos constitu-
cionais, do Garante ou de 
qualquer das Agências do 
Garante; ou c) qualquer lei 
ou regulamento aplicável”.

Mais adiante, pode-se ainda 
ler, na alínea b) do n.o 19.5 da 
Secção 7, relativa ao Poder e 
autoridade, que “O Governo 
de Moçambique conferiu ao 
Mutuário, em conformidade 
com as leis aplicáveis de Mo-
çambique, todo o poder e auto-
ridade necessários para inter-
vir no Projecto, não obstante a 
natureza pública do Projecto”.

Acontece que o PCA e o 
director executivo da EMA-
TUM, na altura em que as-
sinaram a contratação do 
empréstimo, tinham conheci-
mento, nem que fosse pela sua 
experiência como servidores 
públicos, que a Garantia So-
berana não tinha sido aprova-
da pela Assembleia da Repú-
blica, único órgão do Estado 
com poderes para o efeito, e 
que por isso estariam a violar 
a Constituição da República 
e a prestar falsas declarações.

Uma das questões funda-
mentais deste e dos outros 
empréstimos que violam a 
Constituição da Repúbli-
ca consiste em apurar quem 
concedeu esses poderes a 
Manuel Chang, António 
Carlos do Rosário e a Henri-
que Álvaro Cepeda Gamito.

A desculpa de estarem a 
cumprir ordens de um supe-
rior hierárquico não é plausí-

vel, pois estes três servidores 
públicos tinham conhecimen-
to de que o Estatuto e Regula-
mento Geral dos Funcionários 
e Agentes do Estado estabe-
lece que “1. O dever de obe-
diência não inclui a obrigação 
de cumprir ordens e instruções 
ilegais. 2. São consideradas 
ordens ou instruções ilegais as 
que: a) ofendam directamente 
a Constituição; b) sejam ma-
nifestamente contrárias à lei”.

Mas essa é apenas uma das 
questões que a Comissão Par-
lamentar de Inquérito sobre a 
dívida pública poderá escla-
recer, pese embora os seus 
trabalhos na Assembleia da 
República decorram à porta 
fechada. Outras questões ainda 
por esclarecer sobre a dívida 
da EMATUM são as seguintes: 
qual o custo real dos barcos 
adquiridos [segundo o arma-
dor francês, custaram um terço 
do total do empréstimo]; para 
que contas, tituladas por quem 
ou por que instituições, foram 
canalizados os 850 milhões 
de dólares norte-americanos.

Segundo uma reflexão abs-
tracta sobre “o regime jurídico 
da dívida pública na ordem 
jurídica moçambicana”, pro-
duzida por algumas organiza-
ções não-governamentais em 
Moçambique, “os actos de 
endividamento ilícito, atento 
aos elementos objectivos e 
subjectivos, podem preencher, 
entre outros, os crimes previs-
tos e puníveis nos termos dos 
artigos 77 (crime de violação 
de normas de execução do 
plano e orçamento), 80 (abu-
so do poder), ambos da Lei 
16/2012, de 14 de Agosto, 8 
(corrupção), 9 (crime de viola-
ção da legalidade orçamental), 
ambos da lei 7/98, de 15 de 
Julho (Lei relativa a dirigen-
tes superiores do Estado), 16 
(abuso do cargo ou função) e 
18 (pagamento de remunera-
ções indevidas), da Lei 9/87, 
de 19 de Setembro, vigente até 
2015, actualizada pelo Código 
Penal em vigor, 7 (corrupção 
passiva, para acto ilícito), 8 
(corrupção passiva para acto 
lícito), 9 (corrupção activa), 
10 (participação económica 
em negócio) ambos da Lei 
6/2004, de 17 de Junho, tendo 
em atenção a redacção dada 
pelo Código Penal em vigor”.

(Continuação da página 2)
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  Matias Guente

O título confunde-se com 
matéria cor-de-rosa dirigida a 
um público mais relaxado. Mas 
não. Fica-se mesmo pela apa-
rência de enunciação. Vamos, 
é, tratar de um assunto muito 
sério: os nossos recursos mi-
nerais e de energia. Depois de 
“personalidades” como Osval-
do Petersburgo e Celso Correia, 
por exemplo, terem chegado a 
cargos de topo em Ministérios 
sensíveis, estava claro que com 
Nyusi tudo era possível e que 
era necessário alargar a margem 
do impensável. A impossibili-
dade passou apenas a ser uma 
questão de tempo. Mas, como 
se as anteriores nomeações não 
fossem suficientes como indi-
cadores da “nova era”, na noite 
da passada segunda-feira meio 
mundo ficou chocado com o 
anúncio da indicação da jurista 
Letícia Deusina da Silva Kle-
mens para o cargo de ministra 
dos Recursos Minerais e Ener-
gia. Foi substituir Pedro Cou-
to, que foi afastado para PCA 
da HCB, por alegadamente 
não ter permitido a tramitação 
do expediente à moda “take 
away” das multinacionais, com 
destaque para a “Anadarko”.

Minutos depois de a Presi-
dência da República ter liber-
tado o comunicado que oficia-
lizava a então presidente da 
Mesa da Assembleia-Geral do 
Millennium BIM e da Associa-
ção das Mulheres Empresárias 
e Empreendedoras Moçambi-
canas como a ministra da mais 
apetecível, mas também com-
plicada, pasta ministerial, as 
redes sociais inundaram-se de 
interrogações, tendo como base 
comum a incredulidade. Não 
era para menos! Letícia Deusina 
não tem qualquer experiência de 
gestão mediana, muito menos 
de topo, em recursos naturais 
e públicos. No seu curriculum, 
publicado pelo Millenium BIM, 
está patente a ausência de ex-
periência da nova ministra em 
matéria de recursos minerais. A 
sua única experiência digna de 

realce é mesmo a de presidente 
da mesa da AG do BIM, ques-
tionando-se em que circuns-
tâncias terá convencido Nyusi 
e dado credenciais suficientes 
para gerir processos tão exigen-
tes como os que abundam no 
sector extractivo e de energia.

O sector extrac-
tivo moçambicano 
tem estado a cami-
nhar para um está-
gio onde se requer 
visão estratégica so-
bre a exploração dos 
recursos, enquanto 
cresce a consciência 
da responsabilidade 
por parte da opinião 
pública e organiza-
ções independen-
tes especializadas. 
Serão os recursos 
uma bênção ou uma 
maldição? Sere-
mos mais um des-
ses países africanos 
com recursos mal 
geridos, que termi-
nam em guerra, ou 
vamos tentar imitar 
a pérola escandina-
va, a Noruega? É o 
que se pergunta de 
forma recorrente, se 
bem que a resposta 
vive teimosamente 
encostada à primei-
ra opção. Depois do 
frenesim do carvão, 
os olhos estão agora 
postos no gás natu-
ral, de resto cartada 
mais directa e ime-
diata da salvação da 
economia nacional. 
Dados mais recen-
tes divulgados pela 
Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos 
indicam que, nos 
últimos cinco anos, 
Moçambique descobriu reser-
vas calculadas em cerca de 170 
triliões de pés cúbicos (TCF) de 
gás natural, nas Áreas 1 e 4 da 
Bacia do Rovuma, exploradas 
pela empresa norte-americana 
“Anadarko” e pela empresa 
italiana “Eni”. Os dois projec-
tos terão um investimento glo-

bal na ordem dos 39,6 biliões 
de dólares norte-americanos. 
Mais recentemente, a empresa 
norte-americana “Warburg Pin-
cus”, accionista da “Delonex 
Energy”, anunciou para 2017 a 
prospecção de petróleo no blo-
co P5-A, na zona da povoação 

da Palmeira, na província de 
Maputo. Sobre estas incomen-
suráveis quantidades de gás, 
cruzam-se e entram em conflito 
interesses nacionais e privados, 
algumas das vezes não se sa-
bendo o limite de um e do outro, 
muito por culpa de um sistema 
obscuro e clientelista, domi-

nado pelo poder dos predado-
res do partido governante, que 
muitas vezes têm prejudicado 
o Estado a favor de chorudas 
comissões. Ao longo do vale do 
Rio Save, as autoridades anun-
ciaram ocorrência potencial de 
minas de diamantes. Há até um 
conjunto de legislação específi-
ca já aprovado e que entrará em 
vigor em Novembro próximo. 
É neste teia de conflitualidade e 
de clientelismo que não sobre-
viveu Pedro Couto, que tentou 
imprimir alguma probidade 
em defesa do interesse nacio-
nal e acabou com o epíteto de 
“inflexível”, como descreveu o 
jornal “Savana” em trabalho re-
cente, citando fontes ligadas aos 
meandros dos hidrocarbonetos.

Uma mulher clássica para um 
terreno conflituoso

A escolha da inexperiente 
Letícia Deusina da Silva Kle-
mens visa fundamentalmente 
dar resposta à urgência de ter 
no topo do Ministério uma 
“individualidade” maleável e 
facilmente manipulável, capaz 
de cumprir ordens sem capa-
cidade de questionamento. O 

de Moçambique sabe, por 
exemplo, que interesses ligados 
aos habituais generais de Pem-
ba chegaram a ser colocados de 
lado por Pedro Couto, que se 
mostrou muito duro na questão 
do gás a ser comercializado em 
Moçambique e a ser exportado, 
para além do badalado debate 
com a “Anadarko” sobre se o 
gás sai por via da “Afungi” ou 
por via da Base Logística de 
Pemba, onde, há muitos diri-
gentes da Frelimo que esfregam 
as mãos à espera de negócios 
terciários. A flexibilização da 
negociação dos contratos de 
cedência de participação entre 
as multinacionais e as respecti-
vas comissões ou luvas, muitas 
vezes para evitar procedimentos 
burocráticos tributários a favor 
do Estado (as chamadas “mais-
-valias”), é outra questão que a 
nova chefe do Ministério tem 
potencialidade para facilitar, por 
estar em águas desconhecidas.

Uma vaidosa com cheiro a 
Chipande

Mas, se Letícia é, de todo, uma 
ilustre paraquedista no sector ex-
tractivo, salvo alguns buracos de 
areia de construção que explora 
no interior da província de Ma-
puto, não é desconhecida nos cír-
culos de negócios do grupo ac-
tualmente dominante. É sócia da 
família Guebuza em vários em-
preendimentos. Mas, o que mais 
salta à vista, é o facto de partilhar 
acções com Namoto Chipande, 
o filho de Alberto Chipande, 
o controverso autor do agora 
questionado “primeiro tiro”, 
apontado de forma recorrente e 
pelo seu comportamento como 
sendo o verdadeiro Presidente da 
República em matéria de facto. 
Juntos, têm, há mais de seis anos, 
uma sociedade de consultoria 
denominada “+258, Limitada”, 
da qual faz parte o filho de To-
bias Dai, ex-ministro da Defesa e 
cunhado de Guebuza. Em 2011, 
a recém-nomeada ministra ce-
deu parte significativa das suas 
quotas da empresa a favor do 
filho de Chipande. É, por essa 
via, considerada também como 
encomenda pessoal da família 
Chipande, mas há quem diga que 
a senhorita também é próxima de 
Celso Correia, um outro jogador 
muito interessado em controlar 
o processo dos hidrocarbonetos, 
de resto um Ministério que, a par 
das Finanças, ele sempre ansiou 
por ocupar. Mas, em todo o caso, 
uma garantia parece visível: a se-
nhorita, que se diz “clássica” por 
gostar de Roma e Atenas (como 
a própria fez questão de subli-
nhar em entrevista recente ao 
portal português “Sapo”), vem 
para tramitar expedientes. Se não 
são públicas as suas competên-
cias profissionais, deixamos aqui 
uma pequena “self description”, 
um auto-retrato, da nova ministra 
que vai cuidar dos nossos recur-
sos minerais e de energia: “Sou 
muito vaidosa, gosto de cuidar 
muito de mim, do meu corpo, 
da minha pele e tenho uma ali-
mentação muito cuidadosa”, dis-
se ela, num passado recente, ao 
“website” da “Sapo LifeStyle”.

A vaidosa que encantou Nyusi e vai 
cuidar da pele nos recursos naturais
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Maleiane, por que não 
te calas?

O ministro das Finanças, Adriano Maleiane, veio a público, mais uma 
vez, com o seu ar eclesiástico, popularizar o mais predilecto instrumento 
de trabalho do Governo: a mentira e a propaganda. É que, na semana pas-
sada, a imprensa internacional, mais concretamente o boletim editado em 
Londres especializado em assuntos africanos, o “Africa Confidential”, di-
vulgou a existência de mais uma dívida escondida e contraída ilegalmente 
com garantia soberana.

Basicamente, o boletim diz que esse dinheiro foi usado para pagar 
encargos de comissão aos que negociaram a compra de armamento. O 
“Canal de Moçambique” reproduziu a notícia, até porque foi o primeiro 
órgão de informação a publicar em primeira mão sobre os detalhes mais 
importantes do negócio do armamento.

Como sempre, o Governo, através do ministro das Finanças, veio a 
público apelidar a informação de “mentira grossa”, que “visa distrair a 
atenção dos moçambicanos” que, “apesar das dificuldades actuais, “tudo 
fazem para lutar para que dias melhores venham”.

Mais do que isso, Adriano Maleiane até condenou os autores da notí-
cia e cunhou de “detractores” a imprensa que publicou tal notícia, tendo 
inclusivamente feito um apelo aos moçambicanos para ficarem atentos 
a estes inimigos que estão contra o Governo, tendo atirado: “Apelamos 
ao povo moçambicano para não se distrair com aqueles que não querem 
ver o desenvolvimento do nosso país. Vamos estar atentos e, sempre que 
se justificar, actualizar tudo o que está a acontecer, pois estamos ainda a 
trabalhar com os parceiros”, declarou Maleiane.

O discurso de Maleiane não pode ser visto como uma mera reacção in-
tempestiva. Deve ser enquadrado numa estratégia oficial que prima pela 
desfaçatez alicerçada num entendimento de que é possível continuar a em-
brutecer este povo. A isto deve acrescentar-se que a análise deste Governo 
já não é uma questão de ciência política, mas, sim, de metafísica ou das 
ciências que estudam distúrbios psíquicos ou tendencialmente derivados.

Não sabemos se é o caso do ministro Maleiane, mas é preciso estar sob 
efeito de qualquer substância psicotrópica e entorpecente para – na situa-
ção em que o país está e com provas abundantes e irrefutáveis –  formular 
e difundir que a nossa economia está estrangulada por causa de um imagi-
nário grupo de pessoas que querem distrair os moçambicanos.

É preciso ser um acérrimo cultor da mais refinada estupidez, para pen-
sar que os cidadãos não conhecem, de facto, quem é que está contra o 
desenvolvimento do país. Mas, quanto a nós, parece-nos que o ministro 
Maleiane ainda não sabe quem é que está contra Moçambique e os mo-
çambicanos. Gratuitamente, tomamos a iniciativa de lhe aclarar as ideias: 
são os amigos que o senhor Maleiane pretende defender, que, primeiro, 
enganaram as instituições internacionais dizendo que todo o processo de 
contratação daquelas dívidas tinham o consentimento dos moçambicanos. 
Depois, enganaram-nos dizendo que não havia dívidas escondidas. De-
pois, mentiram dizendo que não compraram armas. Mais tarde, voltaram 
a mentir dizendo que as tais empresas eram viáveis. E no fim, inscreveram 
as dívidas como sendo públicas, quando, na vardade, foram contratadas 
para fins privados e enriqueceram um punhado de gente da pior estirpe a 
que um país pode dar nacionalidade. Esses são os que que estão contra 
o desenvolvimento de Moçambique, esses que, em vez de comprarem 
medicamentos, comida, alfaias agrícolas e construírem escolas, foram 

comprar armas para mover guerra contra os moçambicanos. Esses são os 
que estão na linha da frente daqueles que não querem o desenvolvimento 
do país.

Foi esse mesmo grupo que foi ter com o ministro Maleiane, pois viu o 
seu talento nato para mafiar e para nos distrair a todos, dizendo que é tudo 
mentira. Lembra-se o senhor Maleiane de que, quando informámos, aqui, 
que havia empresas-fantasma que contraíram dívidas, o seu Governo veio 
a público dizer que era mentira? Lembra-se o senhor Maleiane de que já 
veio a público, em pessoa, dizer que também era falsa a informação de que 
os cofres do Estado estão vazios por causa dessas dívidas? Lembra-se? 
Mas, hoje, o senhor está aí a emitir comunicados a informar que, devido 
à falta de dinheiro, vai mandar cortar subsídios na função pública. Então 
já não é mentira? Quer, agora, que acreditemos, e depois de termos tido 
acesso a parte importante de todo o processo sobre as armas, que Mussum-
buluko não esteve a traficar armas para o Estado, mas, sim, a comprar a 
arroz e leite para o povo? Diz que é mentira que não há dívida contratada 
para pagar armas. As fotos autênticas que publicámos aqui e com contratos 
autênticos sobre o negócio de armas são uma brincadeira? Por que é que os 
visados estão todos calados, e só o bom do Maleiane é que fala? Não será 
porque descobriram que mora dentro de si um especialista em distracção 
da opinião pública, um papel ridículo que os autores morais e materiais 
desse crime financeiro acharam demasiado pesado para cumprir e decidi-
ram adjudicá-lo exactamente a si, por competência da sua personalidade? 
Consegue o senhor Maleiane explicar-nos em que área do Estado moçam-
bicano está depositado todo o dinheiro das dívidas escondidas?

Quem é que não quer ver o desenvolvimento de Moçambique, senão o 
senhor Maleiane e os seus amigos? É preciso sofrer de algum distúrbio de 
personalidade para acreditar que todos os moçambicanos são tão parvos 
ou tão cegos até ao ponto de não conseguirem ver que os verdadeiros 
inimigos deste país são os sanguessugas e mafiosos de quem o senhor 
Maleiane é prestigioso porta-voz.

Não acha, o senhor Maleiane, que já prejudicaram este povo o sufi-
ciente? Não acha que os que tinham empréstimos bancários para os seus 
projectos de vida, e que agora têm de arcar com as subidas vertigino-
sas das taxas de juro com efeitos retroactivos, mereciam algum respeito 
através, por exemplo, do seu silêncio? Não acha, o senhor ministro, que 
aqueles que viram as suas economias a desvalorizarem a cem por cento 
graças à desvalorização da moeda mereciam algum respeito? Não acha, o 
senhor ministro, que os moçambicanos que ficaram sem emprego, porque 
as empresas fecharam devido à insustentabilidade da economia, mere-
ciam algum respeito? Não acha, o senhor ministro, que os investidores 
que decidiram encerrar as suas empresas devido a custos de importação 
que triplicaram mereciam algum respeito? Não acha, o senhor ministro, 
que os cidadãos que tinham dívidas no estrangeiro e que se vêem agora 
na contingência de pagar o triplo devido à corrupção e desonestidade do 
Governo mereciam algum respeito, traduzido nalgum bom senso da sua 
parte, se é que alcança a dimensão deste termo?

E, por último, o senhor ministro já se perguntou se alguém acredita em 
si, começando por si mesmo? Pelas evidências que temos, a única menti-
ra, nisto tudo, é o Governo. E o senhor Maleiane tem sido um ostensivo 
representante da mentira.
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Opinião

Vergonha que alguns mi-
nistros e governantes não têm 
quotidianamente embrulha-
da em “paninhos quentes”.

Quarenta anos de Indepen-
dência é idade suficiente para 
que certas desculpas e justi-
ficações não sejam aceites.

E, claro, quando as-
sim é, todo um país so-
fre, e o seu impotente Go-
verno corre fabricando 
justificações e desculpas.

Mas convenhamos que a 
culpa é de quem governa ou 
de quem deveria governar, 
regular, promover, defender 
e encontrar soluções exequí-
veis para questões como ali-
mentação, saúde e educação.

É triste ouvir de edis falan-
do de “mudanças climáticas” 
como se isso fosse o principal 
problema das suas cidades e 
vilas. É caricato culpar a falta 
de chuvas para a inexistência 
de produção agrícola suficien-
te. Culpar a seca da morte de 
gado, quando existem rios, 
e processos de transferência 
poderiam ter sido activados. 
Dizer que não produzimos 
suficiente tomate e batata, e 
depois recorrer à importação 
maciça deste tipo de produtos, 
revela que alguma coisa anda 
muito mal em Moçambique ao 
nível da governação nacional.

Uma persistente mistura de 
assuntos governamentais com 
os privados tem obstruído ou 
impedido que os sucessivos 
Governos encontrem os me-
lhores caminhos para dina-
mizar a economia nacional.

Uma governação que, de 
forma recorrente, se dedica à 
produção de discursos e a se-
minários, “conselhos coorde-
nadores”, não tem produzido 
o que se poderia, de maneira 
fluída e perfeitamente ao al-
cance do tecido empresarial 
privado e familiar existentes.

Existe um forte cerco 
das possibilidades e poten-

ciais nacionais por parte 
dos sucessivos Governos. 
Transformou-se a função go-
vernativa em forma directa 
de acumulação de riqueza.

Quem superintende aos ter-
renos, negoceia a seu favor 
com eles. Quem domina nas 
florestas, enriquece com eles. 
Quem assina autorizações 
e concede licenças aeropor-
tuárias ou mineiras, assegu-
ra que nada aconteça sem 
que os “benefícios e luvas” 
caiam nas mãos respectivas.

É todo um ciclo minucio-
samente “lubrificado com 
envelopes”, que se pretende 
oficialmente não existirem.

Quando se olha para os 
“negócios da China” sobre-
facturados e manifestamente 
contra o erário público e não 
se encontram respostas es-
truturadas por parte da PGR 
e demais órgãos fiscaliza-
dores dos negócios do Esta-
do, só dá para confirmar que 
se está em “águas turvas”.

Os exemplos abundam 
de obras empoladas de ma-
neira grosseira. Quem be-
neficia dos “excedentes”?

Chegou-se ao “escândalo 
das dívidas” actuais porque 
objectivamente se enveredou 
pela “política da avestruz”. 
Aconteceu com o outro, não 
vi, não sei, e não é nada co-
migo. Todos acabam por não 
ver, e a comunicação social 
raramente faz as perguntas 
pertinentes num sistema ou 
esquema pré-estabelecido.

Os abusos sucessivos de 
funções e o encobrimento de 
ilícitos claros tornou-se em 
cultura nos diferentes depar-
tamentos governamentais.

A precariedade governa-
mental deve ser identificada 
e diagnosticada como causa 
da doença generalizada que 
grassa no Executivo. Nada 
se faz e pouco acontece, por-
que os governantes estão 

utilizando o Governo para 
servirem-se. E deve deixar de 
ser tabu falar desta questão.

Há um distanciamento ir-
real e nefasto entre o Governo 
ou governantes e governados, 
como se o Governo fosse uma 
entidade “divina e infalível”. 
Essa áurea de “infalibilidade” 
acaba produzindo autocensura 
na comunicação social e impe-
de que os cidadãos sejam in-
formados com objectividade.

Então os ciclos de gover-
nação abrem e encerram sem 
que haja ataque aos proble-
mas reais. É tudo “palmadi-
nhas nas costas” e “enverni-
zamento” das mais diversas 
situações, mesmo que exis-
ta gravidade e urgência.

Moçambique não pode 
ser sujeito e obrigado a 
consumir “migalhas” dis-
tribuídas pelo INGC, quan-
do tem tudo para produzir 
e até exportar alimentos.

Se os governantes não são 
capazes de cumprir as suas 
obrigações e manifestamente 
falham de maneira continuada 
naquilo que são as suas fun-
ções, exige-se que se demitam.

O parlamento tem de me-
lhorar a sua capacidade de 
fiscalizar, e os deputados de-
vem sentir que os cidadãos 
estão “de olho” no que fazem.

Não se pode continuar a pre-
miar a falta de desempenho.

Como se pode olhar para 
um país em que se regis-
ta devastação progressiva 
das suas florestas e aparen-
temente o Governo só apa-
rece com medidas tardias?

Ministros pomposamente 
representando Moçambique 
dirigem-se ao público, aplau-
dindo uma cooperação aber-
rante entre a China e o país 
que selvaticamente dizima 
árvores e promove caça ilegal 
de elefantes e rinocerontes.

Uma cooperação com o 

Vietname galvanizou uma 
caça desenfreada ao rinoce-
ronte, e aparentemente não 
se consegue ver acção que 
contrarie esse fenómeno.

A caça ilegal e o garimpo 
ilegal na região fronteiriça 
com a Tânzania afectam pro-
fundamente o país, mas não 
encontram respostas muscu-
ladas por parte do Executivo 
moçambicano. Será que é poli-
ticamente sensível para o Go-
verno moçambicano engajar 
a sua contraparte tanzaniana?

A mediocridade genera-
lidade que se verifica é fru-
to de uma condescendência 
instalada e celebrada por 
quem deveria opor-se com 
veemência a procedimentos 
contrários àquilo que gostam 
de chamar “agenda nacional”.

Um país de “chorões e men-
digos” não pode continuar 
a chamar-se Moçambique. 
Não somos pobres. Temos 
sido continuamente empo-
brecidos por Governos sem 
direito e dignidade para se-
rem chamados “Governo”.

Equipas escolhidas a dedo 
entre amigos e “camara-
das” impostos poderiam ser 
chamados “Governo” se 
funcionassem como tal, o 
que não é o caso entre nós.

Aquele Executivo altivo e 
arrogante que tivemos durante 
dez anos colocou Moçambi-
que no fundo do poço, enquan-
to durante a sua vigência os 
nossos “porta-mentiras” se di-
gladiavam produzindo elogios 
ao seu chefe todo-poderoso.

Hoje, que a crise real bateu 
às portas, no lugar de se segui-
rem os conselhos de gente sá-
bia gratuitamente oferecidos, 
teima-se em mentir e em adiar 
soluções perfeitamente à vista.

Jamais encontraremos ou te-
remos soluções para o que nos 
aflige se continuarmos a men-
tir. É tão simples como isso.

Por Noé Nhantumbo

Governo “ausente” desculpa-se 
da sua incapacidade
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Quem 
superintende 
aos terrenos, 
negoceia a seu 
favor com eles. 
Quem domina 
nas florestas, 
enriquece 
com eles. 
Quem assina 
autorizações e 
concede licenças 
aeroportuárias 
ou mineiras, 
assegura que 
nada aconteça 
sem que os 
“benefícios e 
luvas” caiam 
nas mãos 
respectivas.

Quando reina a incapacidade, culpa-se a natureza.
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Estamos a acabar, mas, 
a cada dia que eles aca-
bam connosco, pedem-
-nos que aguardemos 
com paciência e sereni-
dade os resultados das 
investigações. Mataram 
Siba-Siba Macuácua e 
mandaram-nos aguardar 
serenamente pelos re-
sultados. Sentámos num 
canto inconfortável dos 
nossos sofás, entre lá-
grimas. Mas passam já 
mais de quinze anos que 
aguardamos serenamen-
te pelos resultados da 
investigação que nun-
ca chega ao desfecho. 
Eles sabem que acabam 
connosco, sabem que a 
nossa memória esquece 
muito rapidamente, por 
isso voltam a matar-nos 
e pedem-nos que aguar-
demos pacientemente 
pelos resultados da pe-
rícia, que nunca fazem, 
pedem que aguardemos 
pelos resultados da peri-
tagem, que nunca fazem. 
Nós estamos a acabar, e 
eles sabem que o poder 
da nossa memória dilui-
-se, corrompe-se perante 
o foco das nossas preo-
cupações que se concen-
tram no estômago, na so-
brevivência do dia-a-dia, 

a fome, a pobreza, a in-
flação, que não para de 
subir. Desde Setembro 
do ano passado a esta 
parte, acabaram com a 
vida de oitenta pessoas 
e vieram dizer reiterada-
mente que estão a inves-
tigar e que aguardemos 
serenamente pelos resul-
tados, que parecem alu-
dir o secretismo, o apelo 
à espera que virá acabar 
connosco, como agentes 
que não se interessam 
que conheçamos os ros-
tos dos criminosos, pois 
quando bem sabemos 
quais são os crimino-
sos que levaram o país 
ao abismo e compraram 
armas para que os deser-
dados se matem uns aos 
outros numa guerra cuja 
motivação ninguém sa-
berá explicar, os que se 
dedicam à investigação 
olham para os lados e tro-
çam das nossas petições.

Não cessam de acabar 
connosco, pois à lista 
de assassinados acres-
cem o juiz Kutumula e a 
sua esposa, o Francisco 
Mascarenhas, o Manuel 
Lole e Arlindo Mucuche. 
Mataram-nos quando 
mataram o Pedro Bem, 
mataram-nos quando ma-

taram o Paulo Machava. 
Matam-nos ainda mais 
a cada dia, porque nos 
mandam aguardar sere-
namente pelas investiga-
ções que nunca chegam 
a conclusões nenhumas.

Estamos a acabar, e 
eles a reafirmarem rei-
teradamente que estão 
na pista dos criminosos, 
que já têm sinais, como 
que fazendo pouco de 
nós, na nossa boa-fé, 
e na esperança de que 
ainda poderão vir a es-
clarecer os crimes. E 
quando voltamos aos 
sofás onde aguardamos 
os resultados entre lágri-
mas, eles acabam com 
mais um Gilles Cistac, 
acabam com o Jeremias 
Pondeca, uma ilustre fi-
gura que dá na morgue 
como desconhecido.

Eles mostram o seu po-
derio e até mandam os 
seus assassinos, os seus 
cães de caça transmitir-
-nos recados, praticarem 
atentados, que, se não 
calamos, acabam con-
nosco, mais ainda do que 
nos têm acabado. Assim 
o fizeram com Manuel 
Bissopo e José Macua-
ne. Prometeram-nos 

aguardar serenamente 
pelos resultados de in-
vestigação, e eis que, 
para gozarem com a nos-
sa cara, acabaram com 
a vida de José Manuel.

Eles não fazem nada 
senão prometer, senão 
matar. Acabaram con-
nosco tirando a vida de 
Orlando José. Acabam 
connosco mil vezes em 
cada nova morte. Fize-
ram-no, quando mataram 
Marcelino Vilankulos.

Não há assassinato que 
doa mais como o silên-
cio que nos sufraga o co-
ração a cada vez que nos 
vitimam, sem que nenhu-
ma instituição da Justiça, 
num Estado de Direito 
esclareça as mortes com 
que nos têm infringido.

Eles mandam-nos 
aguardar serenamente, 
mas o que não sabemos 
é que com este apelo nos 
mandam aguardar sere-
namente o dia em que 
virão impiedosa e co-
bardemente assassinar-
-nos, para depois virem 
com novos enigmas: não 
sabem de nada, estão 
em busca e acharam um 
corpo deitado no chão.

Por Adelino Timóteo

O poder com que acabam 
cinicamente connosco
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Desde Setembro 
do ano passado 
a esta parte, 
acabaram 
com a vida de 
oitenta pessoas 
e vieram dizer 
reiteradamente 
que estão a 
investigar e que 
aguardemos 
serenamente 
pelos resultados, 
que parecem 
aludir o 
secretismo.
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Nos últimos tempos existe a 
publicidade/propaganda gover-
namental transmitida em cadeias 
de televisão com o “slogan” 
“Moçambique avança”. Depois 
de umas imagens com alguém 
referindo alguma melhoria em 
algum aspecto da sua vida, 
termina-se com “Moçambique 
avança”. Todos nos recordamos 
de que a economia da Pérola do 
Índico “ia bem”. Sim, ia bem 
para um grupo muito restrito 
de pessoas ligadas ao poder. Os 
que questionavam, duvidavam 
ou mesmo contrariavam que 
“ia bem”, eram apelidados de 
vários adjectivos por pessoas 
sobre as quais, hoje, recaem 
sérias dúvidas de práticas de 
corrupção de alto nível. Já não 
existem dúvidas quanto à prática 
de ilegalidades constitucionais, 
falta de transparência na gestão 
governativa, uso de recursos do 
Estado para utilizações/opções 
económicas de oportunidade 
questionável e para aquisição de 
armamento em preparação da 
guerra e da repressão de cidadãos.

Hoje, existe o desplante de-
savergonhado com a afirmação 
de que “Moçambique avança”. 
Duvido que algum cidadão 
moçambicano acredite nisso, 
inclusivamente os que apare-
cem nos “spots” publicitários. 
E, mais grave, da própria eli-
te governamental e partidária. 
Estamos habituados à mentira 
como filosofia e instrumento 
do poder, encoberto por “slo-
gans” vazios. Por favor, senho-
res governantes, não mintam. 
Se o fizerem, que sejam, pelo 
menos, inteligentes. Se “des-
conseguem” ser inteligentes, 
que sejam, no mínimo, espertos.

Com a inflação a mais de 22% 
(será muito superior, pois a for-
ma de cálculo é enganosa, no 
sentido de não reflectir a inflação 
real do conjunto da economia 
e do território nacional), o me-
tical com uma desvalorização 
de mais de 100% em 12 meses 
(não me reporto à taxa de câm-
bio do Banco de Moçambique, 

que ninguém segue e acredita), 
com taxas de juro de mais de 
30% (que nada tem a ver com a 
taxa de referência do Banco de 
Moçambique), com as dificul-
dades de realizar pagamentos ao 
exterior, com a falência diária de 
dezenas de empresas, incluindo 
de um banco, com dificuldades 
de realizar pagamentos aos fun-
cionários, com a paralisação de 
obras de investimento público e 
privado, com atrasos do Estado 
no pagamento às empresas por 
serviços prestados, com o de-
semprego a crescer, com a clas-
sificação de Moçambique como 
lixo pelas empresas de “rating” 
internacional, com a perda de po-
sições do país em classificações 
internacionais como o da com-
petitividade internacional e do 
Índice de Desenvolvimento Hu-
manos… e muito mais…, o Go-
verno de Moçambique gasta di-
nheiro em propaganda enganosa 
com a afirmação de que Moçam-
bique avança. Avança em quê?

E o mais grave não é porquê 
Moçambique (não)avança. O 
grave é que o Governo de Mo-
çambique anda no faz de conta. 
Anda a reboque dos jogos de 
(des)equilíbrio da Frelimo, ten-
tando esconder os responsáveis, 
sabendo que existe um acordo 
de cavalheiros com o FMI para a 
não divulgação dos responsáveis 
pelas ilegalidades, falta de trans-
parência e corrupção, que pode 
atingir o grau de bandidagem 
internacional. O Governo de 
Moçambique, numa atitude cíni-
ca, faz uma solicitação de meio 
perdão para que o FMI avan-
çasse com algum financiamento 
enquanto se realiza a auditoria, o 
que demonstra claramente que 
não compreendeu a gravidade 
da dívida, dos seus procedimen-
tos e das ilegalidades cometidas. 
Pensa-se que o FMI é maleável 
a situações não transparentes, so-
bretudo quando as suas regras fo-
ram agredidas por Moçambique.

É demasiada a coincidência 
da sequência da deslocação a 
Washington – reunião com o 

FMI – reunião com membros do 
Governo americano – reunião 
com as multinacionais do petró-
leo e gás – demissão do ministro 
dos Recursos Naturais – assi-
natura do acordo com as petro-
leiras pela ENI sem ministro 
em funções. Se outrora se falou 
sobre a indicação externa de um 
primeiro-ministro, agora porquê 
não se especule com a demissão 
externa de um ministro da Repú-
blica? É com isso, diz alguém do 
Governo, que se pagarão as dívi-
das ocultas em pouco tempo. E, 
assim,… Moçambique avança.

Não sendo suficientes as dívi-
das ocultas, saltam mais outras 
escondidas, como as da LAM e 
Aeroportos de Moçambique. E o 
que falta de dívidas das empresas 
públicas? O surgimento de uma 
suposta dívida de 900 milhões 
de dólares merece a resposta do 
Governo, solicitando que as fon-
tes apresentem provas. As dívi-
das da Ematum, também conhe-
cidas a partir de fora, não tinham 
provas, eram do foro privado, e 
assim a Frelimo evitou, numa 
primeira tentativa, a constituição 
de uma comissão parlamentar de 
inquérito. Não se fala que, afinal, 
a dívida oculta não chega a re-
presentar 20% do total da dívida 
do Estado. E sobre os 80%, não 
se fala. Qual a constituição dessa 
dívida, com quem e por quem 
foi contraída, qual a aplicação e 
qual a legalidade das mesmas, 
parece não constituir preocupa-
ção do Governo. Nesses tem-
pos, em que as ocultas estavam 
ainda escondidas, essas dívidas 
eram boas, porque promoviam 
o desenvolvimento. Mesmo já 
depois de conhecidas as ocul-
tas, um dirigente da Frelimo, em 
banja “a la” Grupo Dinamizador, 
afirma analfabeticamente (em 
termos económicos) que a dívida 
está a desenvolver Moçambique.

Enquanto o FMI e os doado-
res não desbloqueiam financia-
mentos e donativos, conhecem-
-se mais negócios que levam os 
parceiros a suspender e mandar 
averiguar, como é o caso da 

aquisição de aviões pela LAM, 
da suspensão do financiamento 
da barragem Moamba-Major. 
Entretanto, o Governo procura 
dar saltos para a frente espe-
rando que indianos e chineses 
sejam a salvação. Quando o 
investimento cai em cerca de 
80%, eis que alguns ministérios 
arquitectam reuniões nacionais 
para incentivar o investimento 
(sobretudo externo), com mais 
propaganda acerca das poten-
cialidades, oportunidades e re-
ceptividade do Governo, porque, 
afinal,… Moçambique avança.

E também não há provas de 
quem anda a assassinar cida-
dãos. Carlos Cardoso, Siba-Siba 
Macuácua, Gilles Cistac, José 
Jaime Macuane, Jeremias Pon-
deca, juízes e tantos cidadãos 
conhecidos e desconhecidos, 
são abatidos e… no Moçam-
bique que avança, não há pro-
vas. Também não há provas de 
quem matou Mondlane, Samo-
ra, Kankhomba, Filipe Magaia. 
Com ou sem provas, o Estado é 
o primeiro e único responsável 
pela segurança dos cidadãos, 
e a polícia e o sistema jurídico, 
responsáveis pela investigação 
eficaz que leve à descoberta dos 
assassinos e seus mandantes. 
Ao Estado se podem pedir res-
ponsabilidades e, sem qualquer 
dúvida, se pode afirmar ser um 
Estado frágil com instituições 
incompetentes. Não há provas 
de dívidas e seus actores, não há 
provas de assassinatos, de rap-
tos,…  e Moçambique avança.

Não há provas porque, a havê-
-las, porventura seriam revela-
doras da podridão do regime 
que tem raízes no seu ADN. A 
Frelimo não discute os proble-
mas do povo e do país, porque, 
possivelmente, muitas contas te-
riam de ser prestadas e responsa-
bilidades apontadas e assumidas. 
E isso poderia ter consequências 
no partido que dizia que “une 
organiza o povo moçambicano”.

E enquanto Moçambique 
avança, as reuniões de quadros 
da Frelimo e do Comité Central, 

dedicam-se à discussão de ques-
tiúnculas partidárias, sem que 
os grandes problemas da pátria 
amada sejam discutidos. A fome 
e a pobreza, a crise económica 
e a guerra, os assassinatos e os 
raptos, a imagem do país, pa-
recem coisas de extraterrestres 
ou, sendo terrestres, são coisas 
menores, de antipatriotas. E as-
sim a Frelimo se revela cada vez 
mais encerrada em si própria. A 
Frelimo parece que tem medo 
de discutir os problemas da na-
ção. Que povo representa esta 
Frelimo, mesmo que, admita-
mos, tenha ganho as eleições? O 
povo desapareceu dos discursos, 
das acções e da política e dos 
objectivos do desenvolvimen-
to. O rei, não parece, mas, tudo 
indica que vai mesmo nu. E o 
povo sabe cada vez mais disso.

E este Governo, não obstante 
ser constituído por alguns mem-
bros que merecem respeito (até 
provas em contrário), vai gerin-
do a mentira, o faz de conta e 
o cinismo na gestão da dívida, 
dos assassinatos, nas negocia-
ções para a paz, nas relações 
de fachada com a sociedade 
civil, no reforço camuflado da 
estratégia do “to pidir”. Tudo 
isso e muito menos justifica-
ria, em qualquer circunstância 
normal não moçambicana, a 
demissão do Governo. E se não 
se demitisse, certamente que o 
povo os teria empurrado para 
as páginas cinzentas da história.

Moçambique avança para 
onde, digníssimo Governo de 
Moçambique? O Governo não 
sabe, pois não? Acredito que 
não, porque as barreiras “ocul-
tas” da Frelimo escondem as 
razões de um Governo e de 
um Estado, que, embora tenha 
pessoas competentes e de boa 
vontade, se torna incompetente 
na resolução dos principais pro-
blemas do país e dos moçambi-
canos. E sobre isto também não 
há provas. Mentira, ocultação, 
incompetência, eis a trilogia 
do modo actual de governar.

E… Moçambique avança
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Trump desafia Hillary Clinton para 
teste de drogas
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Numa clara escalada na sua 
postura de ataque na campa-
nha para as eleições norte-
-americanas, o candidato 
republicano Donald Trump 
sugeriu que Hillary Clinton 
estava sob influência de dro-
gas durante o último debate. 
“Penso que devíamos fazer 
um teste [de despiste] de dro-
gas antes do próximo deba-
te”, afirmou, no sábado, em 
Portsmouth, New Hampshire.

Falando perante milhares 
de apoiantes, Trump declarou, 
referindo-se a Clinton: “De-
víamos fazer um teste de dro-
gas, porque eu não sei o que 
se passa com ela. No começo 
do último debate, estava toda 
animada. E, no fim, foi como 
se pedisse ‘Oh, por favor, 
levem-me daqui’. Ela mal 
conseguiu chegar ao carro”.

Ao longo desta campanha, 
e conforme escreve o jornal 

“The New York Times”, as-
sumido apoiante da candidata 
democrata, Trump questionou 
durante várias vezes o estado 
de saúde de Hillary Clinton, 
considerando que ela não tem 
a resistência necessária para 
disputar a campanha nem 
para se tornar presidente. Na 
reacção, a campanha de Hi-
llary Clinton disse apenas que 
“as campanhas devem ser re-
nhidas e as eleições duramen-

   
Devíamos fazer um teste de drogas, porque eu 
não sei o que se passa com ela. No começo do 
último debate, estava toda animada. E, no fim, 
foi como se pedisse ‘Oh, por favor, levem-me 
daqui’. Ela mal conseguiu chegar ao carro”.

O próximo e último debate nas eleições para a presidência 
dos EUA está marcado para quarta-feira.
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te conquistadas, mas o que é 
fundamental sobre o sistema 
eleitoral americano é que 
ele é livre, justo e aberto ao 
povo”, como declarou Robby 
Mook, um membro da equi-
pa de Hillary Clinton, que 
se afastou da campanha no 
fim-de-semana, para se pre-
parar para o terceiro e último 
debate presidencial, marca-
do para quarta-feira, em Las 

Vegas, no Estado do Neva-
da, enquanto Donald Trump 
passou os últimos dias a lar-
gar acusações cada vez mais 
bizarras para se defender das 
acusações de assédio sexual 
que lhe têm sido dirigidas. 
Entre outras coisas, afirmou 
que os meios de comunicação 
social estão a conspirar contra 
ele e que o processo eleitoral 
tem vindo a ser manipulado 
para o prejudicar. Pelo meio, 

insultou de diversas formas 
as mulheres que se queixaram 
das suas investidas sexuais.

Depois de ter dito que es-
tava disposto a submeter-se 
a um teste de despistagem 
de drogas, Trump referiu-
-se à epidemia do consumo 
de substâncias ilícitas para 
elogiar o Comprehensive 
Addiction and Recovery Act, 
aprovado no último Verão e 

que visa limitar a prescrição 
de opiáceos, como “um pas-
so importante na direcção 
certa”, e defendeu a exis-
tência de mais tribunais de 
drogas e a obrigatoriedade 
de tratamento para os to-
xicodependentes. “[Se for 
eleito], irei expandir forte-
mente o acesso aos locais de 
tratamento e acabar com as 
políticas que o obstruem.”

Trump defende que o Go-

verno norte-americano deve-
ria reduzir os opiáceos que 
são feitos e comercializados 
no país, numa altura em que 
cada vez mais vozes lembram 
que muitas das dependências 
de drogas ilícitas começaram 
com uma prescrição abusiva 

de analgésicos. E, ao mesmo 
tempo que criticou a Food and 
Drug Administration [o órgão 
governamental que testa e 
aprova os novos medicamen-
tos] pela sua lentidão na apro-
vação de novos tratamentos 
para a dependência, garantiu 

que a sua política de frontei-
ras iria ajudar a travar o fluxo 
de entrada drogas no país.

As eleições presiden-
ciais norte-americanas es-
tão marcadas para o dia 8 
de Novembro. (Público)

15

de Moçambique

   
Devíamos fazer um teste de drogas, porque eu 
não sei o que se passa com ela. No começo do 
último debate, estava toda animada. E, no fim, 
foi como se pedisse ‘Oh, por favor, levem-me 
daqui’. Ela mal conseguiu chegar ao carro”.
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A Renamo, através de 
uma mensagem lida por Ma-
nuel Pereira, dirigente deste 
partido, afirma que foi com 

profunda dor e consterna-
ção que o presidente Afonso 
Dhlakama, o partido Rena-
mo, a Comissão Política Na-

cional, o Secretariado-Geral, 
membros e simpatizantes em 
geral tomaram conhecimento 
da triste notícia do assassi-

nato de Jeremias Pondeca.
A Renamo lembrou que o 

“chefe Pondeca” nasceu a 23 
de Dezembro de 1961, tendo 

ingressado na Renamo em 
1977, sendo militante na clan-

(Continua na página seguinte)

“Apesar de teres sofrido várias sevícias, foste sempre 
coerente contigo mesmo” – Renamo
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  Bernardo Álvaro

Foram a enterrar, às 10h00 
da passada, quinta-feira, no 
povoado de Ndolene, (posto 
administrativo de Chiden-
guele, na provincia de Gaza) 
os restos mortais de Jere-
mias Pondeca Munguambe, 
membro do Conselho de 
Estado, dirigente da Rena-
mo e membro da Comissão 
Mista, que foi assassinado 
no passado sábado, 8 de Ou-
tubro, na cidade de Maputo.

Na passada, quarta-feira, 
realizou-se nos Paços do 
Conselho Municipal da ci-
dade de Maputo, o velório, 
em que estiveram presentes a 
família, amigos, Filipe Nyu-
si, membros do Conselho de 

Estado, membros da Comis-
são Mista, mediadores da 
União Europeia, membros 
do Conselho Constitucional, 
deputados da Assembleia da 
República, a governadora 
da cidade de Maputo, o pre-
sidente do Conselho Muni-
cipal da cidade de Maputo 
e o ex-Presidente da Repú-
blica Armando Guebuza.

Na hora da despedida, o 
filho Jeremias Munguambe, 
Marcílio Chitunda Jeremias 
Munguambe, disse, numa 
mensagem em nome da famí-
lia, que o cobarde assassinato 
do pai não vai intimidá-los.

“Dói perceber a sua morte 
injusta pai. Continuaremos 
defensores dos seus ideais. 

Não podemos pensar dife-
rente, sob pena de nos custar 
a vida”, disse o filho de Jere-
mias Pondeca, acrescentan-
do: “Pai, os que te assassi-
naram se vingarão entre eles, 
e disto podes ter a certeza”.

A família de Jeremias Pon-
deca diz que nenhum ser 
humano merece uma mor-
te tão bárbara como aquela.

“Famba a hombe [vai 
bem], Muangualaze”

Belmira Pedro, da Associa-
ção dos Vendedores de Peixe 
no Mercado do Peixe de Ma-
puto, de que Jeremias Ponde-
ca era presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral, disse que 
este foi assassinado às 7h20 

horas da manhã de sábado na 
zona da praia da Costa do Sol.

Belmira Pedro disse que Je-
remias Pondeca como amigo, 
irmão, colega e um dos fun-
dadores do antigo Mercado 
“A Luta Continua”, em 1985, 
e da Associação dos Vende-
dores de Peixe, deixa um 
grande vazio nos corações, 
numa viagem sem volta.

“Foste um pai. Ensinaste-
-nos a conviver um com o 
outro, mesmo com as nossas 
diferenças e foste um grande 
conselheiro nos momentos 
mais difíceis das nossas ac-
tividades, mesmo na bata-
lha da nossa transferência 
do antigo Mercado do Peixe 
para o actual”, disse Bel-
mira Pedro na mensagem.

Filhos de Jeremias Pondeca na hora do adeus ao pai

“Não podemos pensar diferente 
sob pena de nos custar a vida”
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“Nenhuma morte violenta 
deve ser insensível para 

nós moçambicanos” 
– Amade Miquidade

(Continuação da página anterior)
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destinidade, e tornou-se mili-
tante activo a partir de 1991.

“Apesar de teres passado 
várias sevícias, foste coe-
rente contigo próprio, so-
nhando com o teu partido 

O Conselho de Estado, 
através do seu secretário-
-geral, Amade Miquidade 
declarou: “Estamos aqui 
para falar a vida de Jeremias 
Muguambe, cientes de que 
aqueles com quem o conse-
lheiro Jeremias Pondeca co-
mungou a vida comungarão 
com as nossas palavras, que 
não são mais do que uma 
tentativa de elogio ao percur-
so deste homem que se tor-
nou conselheiro de Estado”.

“Muito tinha ainda a dar 
como contributo no aconse-
lhamento ao chefe de Estado, 
quanto às matérias de nature-
za política, como estabelece a 

no poder. Podes crer, irmão, 
nós seguiremos em frente 
com todos os ideais do par-
tido” afirmou Manuel Pe-
reira, acrescentado: “Não 
desistiremos dos ideais”.

nossa Constituição e foi em 
respeito a essa mesma Consti-
tuição que o Conselho reuniu e 
emanou a necessidade urgen-
te de paz, do calar das armas”, 
disse Amade Miquidade.

O Conselho de Estado 
afirma que Jeremias Pon-
deca era um moçambica-
no que procurava, com o 
seu saber, ser útil à pátria.

“Nenhuma morte violen-
ta deve ser insensível para 
nós moçambicanos e muito 
menos quando acontece em 
solo pátrio, pois o respeito à 
vida é um desígnio de todos. 
Por isso, contra a violência, 
devemos todos nós erguer as 
nossas vozes e dizer que bas-
ta”, afirmou Amade Miquida-
de, acrescentando: “Quere-
mos viver numa pátria onde 
todos nós queremos andar 
livremente por cada palmo 
desta nossa terra que nos viu 
nascer e aos nossos antepas-
sados, sem qualquer temor”.

Apelou para que o Es-
tado, através das suas ins-
tituições, continue a tra-
balhar para que nenhum 
crime continue impune.

de Moçambique
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  Eugénio da Câmara

Um grupo de onze partidos 
políticos extraparlamentares 
diz que esteve reunido em 
Maputo na passada terça-
-feira, 11 de Outubro, e anali-
sou o assassinato de Jeremias 
Pondeca, membro do Con-
selho do Estado e da equipa 
da Renamo nas negociações.

Em comunicado distribuí-

Anabela Chambuca já não é 
presidente do Conselho de Ad-
ministração da Bolsa de Va-
lores de Moçambique. Filipe 
Nyusi nomeou-a directora do 

do ao fim da tarde da passada 
quinta-feira, os onze partidos 
dizem que, na análise que 
fizeram sobre as circunstân-
cias da morte de Jeremias 
Pondeca, concluíram que se 
trata de “um crime hedion-
do, abominável, perpetrado 
por indivíduos sem coração 
humano e que agem impu-
nemente a mando de uma 
mão aparentemente invisí-

Gabinete da Primeira-Dama. 
Anabela Chambuca vai 

substituir Fernanda Teixei-
ra, que se demitiu do car-
go no primeiro semestre. 

vel, mas que deixa claro que 
é um acto com conexões 
ou motivações políticas”.

O grupo dos onze partidos 
políticos considera que este 
crime se reveste das mesmas 
características de outros tan-
tos que ultimamente têm vin-
do a ocorrer em todo o país e 
que consistem em fazer abates 
selectivos de pessoas ligadas 
à oposição política moçam-

Neste momento, a Bolsa 
de Valores está sem presi-
dente do Conselho de Ad-
ministração (Redacção)

bicana, e levados a cabo por 
esquadrões da morte, impune-
mente instalados em Moçam-
bique pelo regime político.

Os onze partidos políticos 
dizem também que exigem 
que o Governo leve a sério o 
problema da perseguição e do 
assassinato de militantes polí-
ticos da oposição, pondo co-
bro às acções criminosas que, 
diz o comunicado final da ses-

são do grupo dos onze partidos 
políticos: “Nunca têm tido um 
esclarecimento e um desfecho 
plausíveis, sob o risco de ser-
mos um país ‘gangsterizado’, 
em que o Governo não tem de-
finitivamente nenhum poder”.

Oa partidos signatários do 
comunicado são os seguin-
tes: Congresso dos Democra-
tas Unidos (CDU), Partido 
do Congresso Democrático 
(PACODE), Partido Liberal 
de Moçambique (PALMO), 
Partido Nacional Democrata 
(PANADE), Partido de Todos 
os Nacionalistas de Moçam-
bique (PARTONAMO), Par-
tido para o Desenvolvimento 
de Moçambique (PDM), Par-
tido Democrático Nacional 
de Moçambique (PDNM), 
Partido Ecologista/Movi-
mento da Terra (PEC/MT), 
Partido Renovador Democrá-
tico (PRD), Partido Ecológi-
co de Moçambique (PRMO) 
e União dos Democratas 
de Moçambique (UDM).

Jeremias Pondeca, que foi 
a enterrar na quinta-feira em 
Chidenguele, foi encontra-
do morto, crivado de balas, 
na zona da Costa do Sol, 
depois de ter saído de casa 
para a sua habitual ginásti-
ca matinal. A Polícia diz que 
está a investigar e promete 
resultados muito em breve.

Assassinato de Jeremias Pondeca

Onze partidos políticos dizem que 
foi encomenda do regime

A nova directora do escritório da esposa de Nyusi

Da Bolsa de Valores 
para o Gabinete da 
Primeira-Dama

de Moçambique

de Moçambique
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  José Jeco, na Beira

A Electricidade de Moçam-
bique tem o dever de trans-
ferir periodicamente para os 
Conselhos Municipais o valor 
consignado da taxa de lixo, 
cobrado na factura da luz. 
No município Beira, a EDM 
transferiu o valor da taxa de 
lixo referente ao período de 
Janeiro a até agora, calcula-
do em cerca de 15 milhões 
de meticais, para uma conta 
do BCI do Conselho Munici-
pal, em vez de transferir para 
a conta habitual, domiciliada 
no Banco de Moçambique.

As autoridades do muni-
cípio, por verem que o valor 
não estava a entrar, facto que 
estava a criar problemas de 
funcionamento, decidiram 
enviar à Assembleia Munici-
pal uma proposta de revisão 
do Orçamento, com a justi-
ficativa de que não estava a 
receber os fundos da taxa de 
lixo. Mas a bancada da Fre-
limo teve acesso aos com-
provativos de transferências 
bancárias feitas pela EDM e 
decidiu ir ao plenário da As-
sembleia Municipal acusar 
o MDM e o Conselho Mu-
nicipal de tentarem desviar 
os cerca de 15 milhões de 

meticais e votar contra a pro-
posta. E porque o Conselho 
Municipal nunca havia visto 
o tal dinheiro (estava numa 
outra conta e não na habitual), 
instalou-se uma confusão que 
por pouco não degenerou em 
violência grave. O documen-
to que a Frelimo apresentou 
foi rasgado em plena sessão.

Normalmente, a EDM tem 
transferido os valores da taxa 
de lixo para a conta do Con-
selho Municipal domiciliada 
no Banco de Moçambique 

o Conselho Municipal, pois 
os documentos foram entre-
gues à Frelimo, em vez de 
serem entregues ao Conse-
lho Municipal. A vereação 
das Finanças do Conselho 
Municipal da cidade da Bei-
ra teve de chamar a inter-
venção da EDM e do BCI, 
para esclarecerem o assunto.

A Electricidade de Mo-
çambique enviou uma carta 
ao Conselho Municipal, pe-
dindo desculpas pela falta 
de canalização dos valores 

nº 50669529019. Aconte-
ce que, desta vez, a EDM, 
por razões desconhecidas, 
decidiu depositar o valor 
numa conta do BCI, tam-
bém do Conselho Municipal, 
com o n.º 13082205810001. 
Nunca o Conselho Muni-
cipal entregou este número 
à EDM para qualquer fim.

Criou-se um autêntico al-
voroço na Assembleia Muni-
cipal, chegando-se a acusar 
a EDM de tentar criar um 
facto político para manchar 

respeitantes à cobrança de 
taxas de lixo, para a conta 
constante no contrato e pro-
meteu regularizar a situa-
ção “o mais breve possível”.

O BCI acabou por transfe-
rir o valor de 15.074.556,00 
meticais para a conta do 
CMB domiciliada no Ban-
co de Moçambique, com 
o n.º 50669529019, cain-
do por terra a tese de rom-
bo financeiro apresentada 
pela bancada da Frelimo.

Na Beira

Transferência do dinheiro da taxa de lixo 
da EDM para o Conselho Municipal 
gera polémica
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  Bernardo Álvaro

As autoridades policiais 
dizem que estão a enfrentar 
enormes dificuldades em fa-
lar com as pessoas que pro-
vavelmente sabem algo sobre 
o assassinato do coronel José 
Manuel, membro do Conse-
lho de Defesa e Segurança e 
dirigente da Renamo, que foi 
morto a tiro no passado mês 
de Maio, na cidade da Beira.

“Em relação ao cidadão 
baleado na cidade da Beira, 

estamos a enfrentar enor-
mes dificuldades em ouvir 
algumas pessoas prováveis. 
Algumas pessoas prováveis, 
quando são notificadas, pura 
e simplesmente não com-
parecem, e não só, mudam 
também de casas”, declarou 
o ministro do Interior, Basí-
lio Monteiro, em conferência 
de imprensa, semana passa-
da, na sequência do assassi-
nato de Jeremias Pondeca, 
membro do Conselho de Es-
tado, dirigente da Renamo e 

membro da Comissão Mista.
O ministro do Inte-

rior exorta todas pessoas 
a que colaborem com 
as autoridades policiais. 

“Por exemplo, os assassi-
nos do procurador Vilanculos 
foram localizados e detidos. 
Por aquilo que nos chegou 
ao conhecimento, a magis-
tratura, tanto do Ministério 
Público, como Judicial, vali-
daram, no sentido de que en-
contraram sinais bastantes do 
envolvimento dessas pessoas 

no crime”, disse o ministro.
Segundo Basílio Monteiro, 

à medida que as investigações 
da Polícia Criminal encon-
tram sinais bastantes de en-
volvimento das pessoas, es-
ses sinais são neutralizados.

O ministro diz que nin-
guém está interessado em que 
continuem a acontecer as-
sassinatos como os que vêm 
ocorrendo nos últimos tem-
pos e afirma que “há que ten-
tar descobrir o que se passa”.

Apesar de admitir haver sinais de localização dos autores

Polícia diz que enfrenta dificuldades 
em investigar assassinato do 
coronel José Manuel

de Moçambique
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Celebrou-se no passa-
do dia 16 de Outubro o Dia 
Mundial da Alimentação, 
que marca também a criação 
da Organização das Nações 
Unidas para a Alimenta-
ção e a Agricultura (FAO).

Segundo a FAO, Moçam-
bique possui elevados níveis 
de fome nas áreas do Sul e 
do centro afectadas pela seca. 
Quase metade das crianças 
com menos de cinco anos de 
idade sofre de falta de ali-
mentação, 43% das crianças 
são raquíticas, e 19% das 
crianças estão classificadas 
como tendo peso insuficiente.

Estatísticas do Ministério 
da Saúde de Moçambique 
indicam que a fome [“des-
nutrição crónica”] é respon-
sável por 33% das mortes de 
crianças com idade inferior 
a cinco anos e pela perda de 
produtividade em 2% a 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB).

As Nações Unidas em Mo-
çambique dizem que a cele-
bração desta data pretende 
chamar a atenção das pessoas 
em todo o mundo para as 
questões da fome [“seguran-
ça alimentar e nutricional”] 
e para a necessidade da erra-
dicação da fome no mundo.

O tema escolhido para 
este ano é “O clima está 
mudando. A alimentação 
e a agricultura também”.

Nesta ocasião, a FAO reali-
zou na passada, quarta-Feira, 
em Maputo uma conferên-
cia de imprensa com a par-
ticipação dos representantes 
da FAO, do Fundo Interna-

cional de Desenvolvimen-
to Agrícola e do Programa 
Mundial de Alimentação.

Dados do Programa Mun-
dial da Alimentação indicam 
que a agricultura continua 
a ser a principal actividade 
económica em Moçambique, 
e os camponeses [“pequenos 
agricultores”] são responsá-
veis pela grande maioria da 
produção deste sector. Cerca 
de 3,2 milhões de campo-
neses [“pequenos agriculto-
res”] criam 95% da produção 
agrícola do país. Cerca de 
400 agricultores comerciais 
produzem os restantes 5%.

A agricultura é praticada em 
menos de 10% da terra arável 
no país e, em grande parte, em 
áreas de enchentes ou propen-
sas à seca. O sector da agricul-
tura nacional quase não tem 
acesso ao crédito bancário e 
aos mercados. Há também bai-
xo uso de insumos melhorados 
e o predomínio da agricultura 
de sequeiro. Tudo isto torna o 
sector vulnerável a choques.

As Nações Unidas afir-
mam que, ao longo dos úl-
timos 40 anos, a dieta ali-
mentar moçambicana não 
se tem diversificado muito, 
principalmente devido à bai-
xa diversidade da produção, 
difícil acesso a alimentos nu-
tritivos e pouco conhecimen-
to das questões de nutrição.

Ainda segundo a FAO, a 
celebração do Dia Mundial 
da Alimentação de 2016 mar-
ca os preparativos da próxi-
ma Conferência das Nações 
Unidas para as Mudanças 
Climáticas, que vai realizar-
-se de 7 a 18 de Novembro 

em Marraquexe, Marrocos.
A FAO diz também que 

as mudanças climáticas são 
uma parte integrante da 
Agenda 2030 para o Desen-
volvimento Sustentável, no 
conjunto dos dezassete ob-
jectivos globais para acabar 
com a pobreza e a fome, pro-
teger o planeta e assegurar 
a prosperidade para todos.

Segundo a FAO

Quarenta e três por cento das crianças 
moçambicanas são raquíticas

de Moçambique
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Maria Amélia Maio de 
Paiva entregou as cartas 
credenciais às autorida-
des moçambicanas como 
nova embaixadora de Por-
tugal em Maputo. Maria 
Amélia de Paiva, até à 
sua indicação, era a em-
baixadora de Portugal em 
Varsóvia, e agora substitui 
José Augusto Duarte, que, 

em Fevereiro deste ano, foi 
chamado para Belém pelo 
Presidente da República por-
tuguês, Marcelo Rebelo de 
Sousa, para ser seu assessor 
nas questões diplomáticas, 

A nova embaixadora em 
Moçambique é diplomata de 
carreira e já foi presidente 
da Comissão para a Igualda-
de e Direitos da Mulheres, 

em 2002. Como embai-
xadora de Portugal passa 
automaticamente a coorde-
nar o grupo de países que 
apoiam directamente o Or-
çamento do Estado como 
dodadores, os chamados 
“Parceiros de Apoio Pro-
gramático”, em linguagem 
diplomática. (Redacção)

  José Jeco, na Beira

A Polícia da República de 
Moçambique em Gaza infor-
mou que, no passado dia 6 de 
Outubro, apreendeu um ca-
mião carregado de cigarros, 
alegadamente contrabandea-
dos do Zimbabwe, para fins 
comerciais em Moçambique.

Entretanto, a Fábrica de 
Cigarros da Beira convocou 
a imprensa, para desmentir 

a versão da Polícia. Hélder 
da Cruz Lopes, da Fábrica 
de Cigarros de Beira, que é 
a dona da mercadoria, disse 
à imprensa que, contraria-
mente ao que a Polícia dis-
se, os referidos cigarros são 
fabricados em Moçambique, 
mais concretamente na Fá-
brica de Cigarros da Beira, 
empresa que possui o NUIT 
400556301 e tem uma licen-
ça passada pelas autoridades 

da Indústria e Comércio.
A empresa diz que apre-

sentou toda a documentação 
e a Polícia e às autoridades 
alfandegárias, mas as au-
toridades alegaram que os 
documentos são falsos. A 
Polícia apreendeu o produ-
to, tendo-o levado para o 
seu armazém em Xai-Xai.

Hélder Lopes afirma que 
os cigarros iam para Mapu-
to, porque foram vendidos 

pela Fábrica de Cigarros 
da Beira ao cidadão José 
Alfredo Sambo, com domi-
cílio na cidade do Maputo, 
no dia 5 de Outubro, tendo 
sido emitido uma factura 
com o número 0053, no va-
lor de 795.030,21 meticais, 
sobre a qual foi deduzida a 
quantia de 115,517,21 me-
ticais, referente à cobrança 
dos 17% de IVA. A Polícia 
omitiu todos estes factos.

“Ausência de conheci-
mento, sobretudo de inter-
pretação de códigos da lei 
comercial ou fiscal, igno-
rância ou ainda a má-fé dos 
agentes das Alfândegas ou 
da PRM, com objectivos 
obscuros, mas fundamental-
mente de prejudicar a produ-
ção, podem ser a causa que 
levou à apreensão do produ-
to”, concluiu Hélder Lopes.

Cigarros apreendidos na Macia

Empresa proprietária da mercadoria diz 
que a Polícia mentiu e agiu de má-fé

Nova embaixadora de Portugal em Moçambique 
apresenta cartas credenciais

de Moçambique
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  Cláudio Saúte

O presidente da Liga Na-
cional de Futebol Feminino 
(LNFF), Augusto Jamine, 
acusa a Direcção do Clu-
be de Muelé de Inhambane 
de estar a manchar o cam-
peonato nacional de fute-
bol feminino por faltas de 
comparência que tem aver-
bado no decorrer da prova.

A prova vem decorren-
do desde o mês de Setem-
bro nas zonas sul e norte do 
país. “Tivemos o infortúnio 
da falta de comparência da 
equipa do Clube de Muelé 
de Inhambane frente ao Cos-

Augusto Jamine disse que 
a prova que começou em Se-
tembro está com um défice 
de 20 milhões de meticais.

“Fizemos um plano de 
25 milhões de meticais e só 
recebemos um quinto do 
valor. Ainda aguardamos 
as promessas de alguns par-
ceiros. Isto complica muito 
as nossas actividades. Esta-
mos a fazer por tudo para le-

mos de Maputo. É uma pena, 
porque a equipa do Muelé é 
experiente. Faltou ao jogo e 
acabou manchando toda pro-
va. É verdade que estamos 
com problemas financeiros, 
mas vamos aguentar”, disse.

Segundo Jamine, este ano 
é um anormal para Moçam-
bique devido aos confrontos 
armados e à crise financeira. 
“Estamos com problemas fi-
nanceiros sérios. Estamos a 
lutar para levarmos a prova até 
ao fim. O Muelé vinha fazer o 
jogo com o Cosmos porque 
nós acoplámos todos os jo-
gos. Aquilo acabou machan-
do a prova. É uma situação 

normal de futebol, e o próprio 
Muelé achou que, faltando ao 
jogo, ia ser marcado de novo, 
o que não aconteceu”, disse.

Segundo explicou, a LNFF 
recebeu uma informação por 
escrito que dizia que as joga-
doras do Muelé tinham que 
ir à escola. Os organizadores 
da prova acham que esta jus-
tificação é infundada, porque 
a equipa do Muelé anda nes-
ta Liga há três anos e sabe 
que os jogos são marcados 
no meio da semana, como 
acontece com outros clubes.

“É uma invenção. A ques-
tão de aulas está acautelada. 
Na alta competição, precisa-

-se de profissionalismo. Os 
clubes devem contratar atle-
tas para fazer jogos a todo 
o momento. Mas, porque 
sabemos que a maior parte 
dos atletas estudam e traba-
lham, fazemos esforço para 
fazer menos essas marca-
ções no meio da semana.”

“Devido às condições finan-
ceiras que a Liga enfrenta, não 
é possível deslocar-se e voltar 
no meio de semana. Somos 
obrigados a marcar alguns jo-
gos respeitando aquele tempo 
necessário da FIFA. Respei-
tando esses tempos, as equi-
pas jogam e voltam. As equi-
pas sabem, regularizam isto 

var a prova até ao fim”, disse. 
A situação política e fi-

nanceira acaba afectando. 
Estamos a forçar, mas devo 
reconhecer que não é das me-
lhores das provas”, afirmou.

Explicou que, durante a pro-
va, os clubes responsabilizam-
-se pela alimentação e pelo pa-
gamento aos árbitros, enquanto 
o transporte e o alojamento são 
pagos pela LNFF. Acrescentou 

com as Direcções das escolas 
e das universidades”, disse.

Hospedagem era um 
atentado para as 

jogadoras

O treinador do Clube de 
Muelé, Diniz Januário, diz 
que a equipa abandonou o 
local onde estava hospe-
dada e voltou para Inham-
bane por considerar que é 
um atentado contra a in-
tegridade das jogadoras.

“A LNFF marcou dois jo-
gos, um para domingo (Cos-
mos) e outro para uma terça-
-feira (Benfica de Laulane). A 
nossa equipa é de estudantes 
e funcionários. Metemos um 
documento a informarmos a 
nossa situação. Além disto, 
foram colocar-nos numa casa 
nocturna. Víamos homens 
e mulheres a entrar e a sair. 
Era um atentado contra as 
meninas. Saímos e fomos em-
bora. Continuamos a aguar-
dar pela resposta”, disse.

Diniz Januário diz que, 
no passado fim-de-semana, 
o Muelé devia ter ido jogar 
com o Fanta da Beira, mas, 
devido aos confrontos arma-
dos, desistiram da viagem.

Participam no campeonato 
as seguintes equipas: Cos-
ta do Sol, Clube de Muelé, 
Fanta da Beira, Cosmos, 
União Desportiva de Lichin-
ga, Nyungué de Tete, Coco-
rico e Viveiros de Nampula.

que o plano inicial era dividir 
em três zonas, mas, devido aos 
confrontos armados, dividiu-
-se em duas zonas, norte e sul.

“Depois vamos fazer outro 
momento, que será a zona 
centro. As jornadas são se-
guidas normalmente, mas 
não se segue o calendário. 
Deslocamos uma equipa que 
vai fazer os jogos possíveis.”

Futebol feminino

Presidente da LNFF e Direcção do 
Clube de Muelé trocam acusações

Desporto
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Falam igualmente 
em dezenas de 
feridos, número 
sobre o qual a 
polícia não se 
pronuncia.
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Um espectáculo que reu-
niu cerca de 30 artistas ango-
lanos na cidade de Benguela 
terminou, na madrugada de 
sábado para domingo (dia 
16), com sete mortos, víti-
mas de asfixia, e um número 
indeterminado de feridos.

Segundo informação 
do Serviço de Investiga-
ção Criminal, o incidente 
ocorreu no final do espec-

táculo “Afro Música Chan-
nel”, que decorria desde as 
16h00 no campo do Clu-
be Nacional de Benguela.

Os corpos dos três ho-
mens e quatro mulheres 
encontram-se na morgue do 
hospital de Benguela para 
identificação. A informação 
do Serviço de Investigação 
Criminal refere apenas que 
foram vítimas de “asfixia 

aquando do espectáculo”.
Algumas testemunhas re-

lacionam o incidente com o 
elevado número de especta-
dores que se encontravam 
no recinto do festival, que 
reunia no mesmo palco os 
principais nomes do pa-
norama musical angolano.

Falam igualmente em 
dezenas de feridos, nú-
mero sobre o qual a Po-

lícia não se pronuncia.
A organização do festi-

val, “LS Produções”, in-
formou anteriormente que 
esperava 15.000 especta-
dores para o espectáculo, 
que reunia Big Nelo, Puto 
Português, Ary, Yola Se-
medo, Yuri da Cunha, Ma-
tias Damásio e Yola Araú-
jo. (Jornal de Notícias)

Sete pessoas morrem num 
concerto em Angola

de Moçambique
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O presidente russo, Vladi-
mir Putin, afirmou que dos 
EUA se pode esperar “qual-
quer coisa”, comentando as 
ameaças de Washington em 
lançar um ataque cibernético 
contra a Rússia, como repre-
sália pela suposta ingerência 
na campanha presidencial.

“Dos nossos amigos e 
parceiros norte-americanos 
pode-se esperar qualquer coi-
sa”, disse Putin em Goa, na 
Índia, onde participou numa 
cimeira dos BRICS, grupo 
de países constituído pela 
Rússia, Brasil, Índia, China 
e República da África do Sul.

Segundo a agência noti-
ciosa oficial russa Ria No-
vosti, citada pela Efe, Putin, 
afirmou que “não há nada de 
novo” e acrescentou: “Por 
acaso não sabemos que escu-

tam e espiam-nos a todos?”.
“Isto sabe-se desde há mui-

to tempo, não é nenhum se-
gredo, os testemunhos abun-
dam, e gastam nisso milhares 
de milhões de dólares”, disse.

O presidente russo indicou 
que os Estados Unidos espiam 
não apenas os seus potenciais 
adversários, ou os que consi-
dera como tal, mas também 
os aliados mais próximos.

“Não há nada de novo. A 
única novidade consiste em 
que é a primeira vez que os 
Estados Unidos o reconhe-
cem a alto nível e, em se-
gundo lugar, proferem uma 
ameaça, o que não se inte-
gra nas normas de conduta 
das relações internacionais.”

Putin advertiu que, entre os 
jornalistas que o acompanham 
nesta viagem, alguns deles po-

dem ter interesse para os “res-
pectivos serviços secretos”.

Na sexta-feira, dia 14, a 
cadeira televisiva norte-ame-
ricana NBC informou, citan-
do fontes dos serviços secre-
tos norte-americanos, que a 
Central Intelligence Agency 
(CIA) tem a tarefa de apre-
sentar opções à Casa Branca 
para uma operação clandes-
tina e de amplo alcance ci-
bernético contra o Kremlim, 
o centro de poder na Rússia.

Antigos funcionários 
dos serviços secretos afir-
maram ainda que a CIA ti-
nha reunido documentação 
com base na qual podem 
expor o presidente russo.

Putin, por seu turno, adver-
tiu que “sacrificar as relações 
russo-norte-americanas no ac-

tual curso da política interna 
dos Estados Unidos” é “pre-
judicial e contraproducente”.

“Alguém quer uma con-
frontação, esta não é a nossa 
opção. Todavia isso signi-
fica que haverá problemas, 
algo que não queremos. Pelo 
contrário, gostaríamos de 
encontrar pontos de contac-
to para resolver os proble-
mas de carácter global que 
afectam a Rússia, os Estados 
Unidos e o mundo”, disse.

O presidente russo negou 
que o seu país tente influen-
ciar a campanha presidencial 
norte-americana, algo que, 
segundo disse, não tem sen-
tido, porque não se sabe se o 
presidente que for eleito vai 
cumprir as promessas elei-
torais. (Jornal de Notícias)

Putin acusa EUA de espiar
toda a gente
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Múltiplos mísseis foram 
disparados no sábado, dia 15 
de Outubro, contra três navios 
de guerra norte-americanos 
no Mar Vermelho, apesar de 
nenhum ter sido atingido e 
de não haver vítimas, infor-
mou o Exército dos EUA.

Um responsável da Defe-
sa norte-americana indicou 
que a altercação aconteceu 
pelas 20.30 horas, não sen-
do claro quantos mísseis 
foram disparados contra os 

navios “USS Mason”, “USS 
Nitze” e “USS Ponce”.

O contratorpedeiro “USS 
Mason”, que navegava em 
águas internacionais ao largo 
do Iémen, usou medidas não 
especificadas de resposta aos 
mísseis, disse a mesma fonte.

Este disparo de mísseis foi o 
mais severo agravamento das 
tensões em relação ao envolvi-
mento norte-americano numa 
guerra civil que já matou cerca 
de 6800 pessoas, feriu cerca 

de 35.000 e obrigou à deslo-
cação de três milhões desde 
que a coligação chefiada pela 
Arábia Saudita lançou opera-
ções militares no ano passado.

Na quinta-feira, a Marinha 
norte-americana lançou cin-
co mísseis de cruzeiro “To-
mahawk” contra três radares 
móveis em território contro-
lado pelos “houthis” na costa 
iemenita do Mar Vermelho, 
após os rebeldes apoiados 
pelo Irão lançarem “rockets” 

contra o “USS Mason” 
duas vezes em quatro dias.

Os “houthis” negam que es-
tejam a conduzir tais ataques.

Os Estados Unidos estão 
a dar apoio logístico à coli-
gação chefiada pela Arábia 
Saudita, que combate os re-
beldes, mas os lançamentos 
de quinta-feira representam 
a primeira acção directa de 
Washington contra os “hou-
this”. (Jornal de Notícias)

Navios de guerra norte-americanos 
atacados com mísseis
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Teatro

 “Psicose”, no Teatro 
Avenida, todas as sextas, 
sábados e domingos, às 
18h00.
 “Mulheres de fibra”, 

no Cine-Teatro “Gilberto 
Mendes”, todas as sex-
tas, sábados e domin-
gos, às 18h00. Entrada: 
200,00mt e 250,00mt.
 “Ndinema vai à escola”, 

peça teatral para crianças, 
pelo grupo “Mbeu”, todos 
os domingos, às 11h00, 
no Teatro Avenida.

Cinema

 Cine “Bate-Papo”, to-
das as quintas-feiras, às 
17h00, no Centro Cultu-
ral Franco-Moçambicano.

Música

 Espectáculo de música 
tradicional japonesa, com 
o grupo de tambores Ha-
-Ya-To, 27 de Outubro, às 
18h, no Centro Cultural 
Franco-Moçambicano, 
em Maputo. Entrada li-
vre.
 “More jazz series”, 28 

e 29 de Outubro, no Ho-
tel Polana e no porto de 
Maputo.  
 Terceira temporada de 

música clássica, “Xiquit-
si” de Maputo, 29 e 30 de 
Outubro, no Teatro Scala. 
Entrada livre.
 “Kool & the Gang” pela 

primeira vez em espectá-
culo em Maputo, dia 10 
de Novembro 2016, no 
“campus” da Universida-
de Eduardo Mondlane

Literatura

 Ficção Narrativa – di-
cas e métodos de escrita 
do romance “Nyembete 
ou as cores da lágrima”, 
com Calane da Silva, 26 
de Outubro, às 18h00, na 
Fundação Fernando Leite 
Couto.  
 Prémio Literário 

“Eduardo Costley-Whi-
te”. A iniciativa pretende 
premiar trabalhos literá-
rios inéditos. O regula-

mento do concurso dis-
ponível em: www.flad.pt
 Ciclo de palestras li-

terárias na Associação 
dos Escritores Moçam-
bicanos, todas as últimas 
quintas-feiras de cada 
mês, na Sala Nobre da 
Associação. Entrada li-
vre.
 Noites de poesia, terças 

e sextas-feiras, no Insti-
tuto Cultural Moçambi-
que-Alemanha. Entrada 
livre.

Ciências Sociais

 Prémio Escolar Edito-
ra de Ciências Sociais. 
Os interessados deverão 
apresentar as suas candi-
daturas de 1 de Junho a 1 
de Novembro, através do 
endereço: editora@esco-
lareditora

Agenda económica 
e social

Feiras e concursos

 Exposição internacional 
sobre construção e inte-
riores de Moçambique, de 
22 a 24 de Novembro no 
Centro Cultural da UEM. 
 Concurso para a se-

lecção das 100 melho-
res pequenas e médias 
empresas em Moçam-
bique. Informações em 
www.100melhorespme.
co.mz

Seminários, assembleias 
e cerimónias

 Seminário internacio-
nal sobre motivação e 
retenção de talentos nas 
instituições, 2 e 3 de No-
vembro, no Centro de 
Conferências “Joaquim 
Chissano”, em Maputo.
 Segundo Congresso Na-

cional de Nutrição, dias 
9, 10 e 11 de Novem-
bro. Ver: www.unilurio.
ac.mz/unilurio.
 “Mozambique Gas Sum-

mit”, de 30 de Novembro 
a 2 de Dezembro, no Cen-
tro de Conferências “Joa-
quim Chissano”.

Agenda cultural

de Moçambique

  Eugénio da Câmara

“Quem Manda na Selva”, 
a mais recente obra do escri-
tor beirense Dany Wambire, 
ilustrada por João Tima-
ne, será lançada esta sema-
na nas cidades de Maputo, 
Matola, Beira e Quelimane.

Segundo o Institu-
to Camões, o lançamen-
to vai acontecer nos dias 
20, 22 e 25 de Outubro 
e no dia 2 de Novembro.

Nesta sua obra, impulsiona-
do pelos seus alunos e inspi-
rado numa viagem que efec-
tuou ao Parque Nacional da 
Gorongosa, em Moçambique, 
Dany Wambire faz a sua pri-
meira incursão pelo universo 
da literatura infanto-juvenil.

“Quem Manda na Selva” é 
um conto que se constrói em 
torno da hierarquia que se es-
tabelece entre os animais da 
selva da Gorongosa e da loca-
lidade de Nhambita, na zona 
tampão do Parque Nacional 
da Gorongosa, como ponto de 
partida para nos fazer reflectir 
acerca dos jogos de poder das 
sociedades contemporâneas.

No mês dedicado à lite-
ratura infanto-juvenil, após 
conversas com o escritor por-
tuguês David Machado sobre 
a escrita para crianças e sobre 
os seus livros infantis, o Ins-
tituto Camões – Centro Cul-
tural Português em Maputo 
e o Instituto Camões – Pólo 
na Beira promovem o lan-
çamento da terceira obra do 

jovem escritor moçambica-
no Dany Wambire em qua-
tro cidades moçambicanas.

“Quem Manda na Selva” 
será também lançado no Fes-
tival Literatas, na Matola, no 
dia 22 de Outubro, às 12h00, 
numa parceria com o Institu-
to Camões – Centro Cultu-
ral Português, de Maputo, e, 
no dia 2 de Novembro, em 
Quelimane, numa parceria 
entre o Instituto Camões – 
Centro de Língua Portugue-
sa e o Conselho Municipal 
da cidade de Quelimane.

Publicada pela “Fundza 
Editores”, a obra tem o apoio 
do Parque Nacional da Go-
rongosa e do “Montebelo 
Gorongosa Lodge & Safaris”.

Instituto Camões lança “Quem 
Manda na Selva”, de Dany 
Wambire

de Moçambique
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Já são cerca de 50.000 os ci-
dadãos que, de várias formas, 
subscreveram a petição popular 
para a mudança de nome do Ae-
roporto de Mavalane para passar 
a chamar-se “Aeroporto Interna-
cional Samora Machel”, em ho-
menagem ao fundador da Repú-
blica Popular de Moçambique e 

assassinato de Machel e ninguém 
diz quem o matou. E, mais grave, 
“os seus ideais estão a ser morta-
lizados e o legado desprezado”.

“É assim que a nossa geração 
decide homenageá-lo, colocando à 
entrada da capital o nome do Aero-
porto Internacional Samora Machel. 
Samora representa a esperança mais 

primeiro Presidente da República.
Hoje, quarta-feira, o expediente 

deverá dar entrada na Presidência 
da República. É a forma que os 
organizadores encontraram para 
celebrar os 30 anos do desapareci-
mento de Samora Machel. Os orga-
nizadores do expediente recordam 
que já se passaram trinta anos do 

profunda de todo um povo, Sa-
mora representa a recusa firme da 
humilhação. Samora, homem de 
ideais sólidos sobre Moçambique, 
África e o mundo. Como disse 
Mia Couto, “o primeiro presidente 
moçambicano foi mais do que um 
ser: ele fundou um tempo, que hoje 
leva o seu nome, nele se inscrevem 
os primeiros passos da cidadania 
libertária”, refere a argumentação.

A recolha de assinaturas decor-
reu a nível nacional e o processo foi 
dirigido pelo Parlamento Juvenil.

de Moçambique
de Moçambique

“Aeroporto Samora Machel” já tem 
cerca de 50.000 apoiantes

Foi lançada na segunda-feira, em 
Maputo, uma acção cívica denomi-
nada “Comité de Emergência para a 
Liberdade de Imprensa e de Expres-
são”, com o objectivo principal de 
defesa da liberdade de imprensa e de 
expressão, no contexto que se vive 
no país, garantindo que a todos os 
cidadãos seja permitida a expressão 
livre de ideias, e pensamentos e que 
participem – sem serem controlados, 
sem medo e sem sofrerem ameaças.

Composta por jornalistas livres de 
qualquer controlo e dominação ideo-
lógica partidária, o comité entende 
que o actual contexto político e so-
cial tem vindo a colocar em risco o 
exercício das liberdades de imprensa 
e de expressão, implantando-se um 
clima de medo e de coacção dos 
profissionais de comunicação social.

A escalada da violência, a so-
fisticação do crime organizado e 
sem rosto (manifesto nos raptos, 
agressões a tiro e assassinatos), 

nalistas a juntarem-se à iniciativa.
No acto de lançamento, Fátima 

Mimbire a Lázaro Mabunda, porta-
-vozes da iniciativa, enumeraram um 
conjunto de situações que levaram 
os jornalistas a criarem o comité. “A 
instauração de um Estado policial e 
altamente intimidatório, promovido 
por acções das Forças de Defesa e 
Segurança e da Procuradoria-Geral 
da República, que têm vindo a ali-
mentar o silenciamento da diversi-
dade de opiniões e das liberdades de 
expressão, através de perseguições, 
ameaças, processos judiciais a jor-
nalistas e cidadãos que, com a sua 
participação no espaço público de 
debate, buscam contribuir para um 
Moçambique melhor; a subida dos 
níveis de manipulações, mentiras e 
propaganda, a institucionalização 

perante uma Polícia incapaz de 
explicações e de acções eficazes 
para garantir a segurança e tran-
quilidade públicas, levaram os jor-

do ódio, do boato, do racismo, do 
tribalismo e do regionalismo, por 
grupos de manipuladores de opinião 
pública, para controlarem os espa-
ços livres de debate, diabolizarem 
a diversidade de opinião, e com o 
fim de criar a monotonia do debate 
público”, estão entre as razões da 
criação do Comité de Emergência.

Assim, o comité propõe-se desen-
volver várias acções, nomeadamen-
te: vigiar, documentar e denunciar os 
mecanismos cada vez mais sofistica-
dos de predação contra as liberdades 
de imprensa e de expressão, que têm 
vindo a tomar lugar em Moçambi-
que; apoiar juridicamente e proteger 
os jornalistas e cidadãos individuais 
que, no exercício do direito constitu-
cional de liberdade de expressão e de 
imprensa, são vítimas de persegui-
ções, violência física ou psicológica; 
relacionar-se com entidades relevan-
tes, a nível nacional e internacional, 
visando promover e proteger as li-
berdades de imprensa e de expressão.

Fazem parte da Comissão Insta-
ladora os seguintes jornalistas e in-
divíduos com interesses nos meios 
de comunicação social: André Ca-
tueia, António Zefanias, Borges 
Nhamire, Ericino de Salema, Erik 
Charas, Ernesto Nhanale, Fátima 
Mimbire, Fernando Lima, Fran-
cisco Carmona, Gilberto Mendes, 
Jeremias Langa, Lázaro Mabun-
da, Luís Nhachote, Matias Guente 
e Salomão Moyana. (Redacção)

Um Comité de Emergência para a defesa 
da liberdade de imprensa e de expressão


