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“O Nyusi me chamou para ser ministro do 
Desporto e eu lhe disse que ali não se rouba bem”

“Alberto Nkutumula é um gajo que me 
dá business”

“Celso Correia ficou marcado porque andou a 
comprar votos com dinheiro”

“O meu irmão passou um cheque para pagar 
salários no Desportivo”
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teúdo. “Sou eu, sim, mas não 
tenho nada a dizer sobre isso 
e não estou preocupado”, de-
clarou, quando foi contactado 
pelo nosso jornal, na segun-
da-feira. Não conseguimos 
obter a reacção de Zófimo, 
pois como se sabe está detido 
implicado no assassinato da 
sua própria esposa, Valentina 
Guebuza. Eis, a seguir, a gra-
vação na íntegra.

Shafee – Aí, eu acho que a 
pessoa está a cair num erro. 
Mesmo que as pessoas quei-
ram acreditar nessa pessoa, já 
deixam de acreditar. Mostra 
muita maldade. É ali onde eu 
não concordo. Se a mulher 
do gajo é isso e aquilo, não 
mete a mulher. Se você quer 
atacar o Celso [Correia], se 
você quer atacar o ministro 
do Desporto [Alberto Nku-
tumula], ataca no trabalho do 
gajo. “Não fizeste seu traba-
lho aqui, onde tu estás mal”.

Zófimo – Só que, sabes, o 
criminoso não tem meias me-
didas. O criminoso pode vir 

para te dar um tiro no pé só, 
como aconteceu com o Ma-
cuiana [referência a José Ma-
cuane, analista político, rapta-
do e baleado nas pernas]. Esse, 
até disseram a ele que “nos 
disseram que temos ordens 
para lhe pormos coxo”. Mas 
ele teve sorte, viveu, e há quem 
leva um tiro no pé e morre.

Shafee – Aquele não foi 
Macuiana. Aquele foi aquele 
tal que tirou a nossa conversa 
para o jornal. Não foi o tal?

Zófimo – Quem?

Shafee – Aquela que saiu no 

de Moçambique, aquelas 
nossas conversas [referência 
a um conjunto de conversas 
interceptadas pelo “Canal e 
Moçambique”, em que mem-
bros influentes do partido 
Frelimo, incluindo ministros, 
debatiam a possibilidade de 
assassinarem Afonso Dhlaka-
ma, presidente da Renamo]. 
O gajo é burro, não sabe fa-
zer “screenshot” também. 
Não foi difícil apanhar, mano.

Zófimo – Não foi Macuia-
na, foi um da STV.

Shafee – Mas não foi difícil 
apanhar. Sabes porquê? Por-
que o gajo… Primeiro, vamos 
à lista. O gajo deixou a lista no 
activo. A primeira coisa que a 
malta fez, a malta foi ver, na-
quela data em que eu, Shafee, 
tinha posto o “post”, quem é 
que estava fora. Então, a par-
tir daquele momento, limpá-
mos, todos, o gajo e só tirámos 
quatro gajos que estavam fora 
naquele dia. Fomos à outra 
mensagem que o gajo usou 
nesse dia, quem estava fora 

e quem estava a usar Twitter, 
fomos fazer uma outra triagem 
e tínhamos ficado com dois 
gajos. Fomos ao Twitter dos 
gajos. O outro gajo, o Twit-
ter do gajo é anti-Frelimo.

Zófimo – “Poxa”!
Shafee – Tinham feito, e 

perguntámos quem é o gajo 
e fomos, vimos as ligações 
que tinha e vimos que o gajo 
tinha ligações com o “Ca-
nal de Moçambique”. Então 
foi esse gajo. Mas quem é 
que o pôs no nosso grupo? 
Este é que é o problema.

Zófimo – Mas, “poxa”, essa 
do Celso e Mety, eu já ouvi 
que eles andam mesmo, aquilo 
é gato e rato, pá, mas, quer di-
zer, lançarem, andam… Gon-
dola… [Mety Gondola, candi-
dato derrotado às eleições da 
OJM]

Shafee – Mas essa guerra 
da OJM, eu não tinha dúvi-
das, desde que tentaram meter 

(Continua na página 4)

Shafee Sidat revela o DNA do Governo

Um Governo-anedota descrito por 
um amicíssimo de Filipe Nyusi
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e o caro leitor ainda 
duvidava sobre os ní-
veis de informalidade 
e de máfia que têm 

sido os Governos da Frelimo, 
nas próximas linhas tais dú-
vidas serão dissipadas. Uma 
gravação em áudio – que 
chegou à nossa Redacção por 
intermédio de uma fonte da 
Presidência, com a legenda 
“Escuta a palhaçada e a ane-
dota que é o Governo de Fi-
lipe Nyusi” – revela os níveis 
retumbantes de controlo que 
existem sobre Filipe Nyusi e 
uma teia clientelista através 
da qual se formou o Governo. 
A ideia é “comer”. No áudio 
– que se supõe que tenha sido 
gravado há um ano e meio – 
há duas personagens muito 
bem conhecidas. Uma delas é 
Shafee Sidat, um amigo e um 
dos principais patrocinadores 
de Filipe Nyusi e que, agora, 
tem estado a ser gratificado 
com os concursos no Ministé-
rio da Juventude e Desportos 
e em outros. No áudio, Shafee 
Sidat conversa animadamen-
te com Zófimo Muiuane, que, 
na altura da conversa, era 
marido de Valentina Guebu-
za e director de Marketing e 
Patrocínio da “Mcel”.  Sha-
fee tem estado a equacionar 
fazer parte do Comité Cen-
tral da Frelimo pois é um dos 
que tem controlo sobre Nyusi. 
Para já e para não dar nas vis-
tas está escondido como presi-
dente da pálida Federação de 
Atletismo e de lá vai comendo 
à sua maneira com o império 
Sidat Sport.  Na conversa, 
traçam o perfil do Governo 
actual, as formas como se 
rouba o erário público, clas-
sificam os mais espertos e os 
mais estúpidos que compõem 
a máquina da governação. 
Um “cocktail” de intrigas e 
interesses comerciais formam 
o Governo que dirige o país. 
Shafee Sidat confirmou ao 

de Moçambique a au-
tenticidade da gravação, mas 
recusou-se a comentar o con-

S

Zófimo Muiane
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coisa que eu faço é Despor-
to. O Desporto já tem confu-
são, mas política? A melhor 
coisa que faço é não estar lá. 
Vou ser sincero, a melhor coi-
sa… A única vez que o chefe 
[Filipe Nyusi] me falou que 
“você seria um bom ministro 
do Desporto”, eu disse que 
não. “Estás a me estragar o 
meu negócio”. A “Sidat Sport” 
[empresa da família Sidat] 
vive com base no Ministério 

da Juventude e Desportos.

Zófimo – Ya. Logo, seria 
conflito de interesses.

Shafee – Ya. Chegaram a 
dizer ao Nkutumula [Alberto 
Nkutumula, ministro da Ju-
ventude e Desportos]. O gajo 
do “Público” [Rui de Carva-
lho, director do jornal e amigo 
pessoal Alberto Nkutumula] 
veio ter comigo dizer: “Queres 
abater o Nkutumula”. E eu lhe 
disse que “sabes o quê, este 
meu projecto de Associações, 
não sei o quê…”. No fundo, eu 
sou assim, quando eu entro um 
projecto. eu dou corpo e alma.

Zófimo – Exactamente.

Shafee – Antes de o Nkutu-
mula ser ministro ou pensar, 
quando ele era vice-ministro 
da Justiça, eu já estava a fazer 
as Associações. Então, não 
tem nada para fazer. Nkutu-
mula é meu amigo. E o Nku-
tumula liga para mim: “Eh, 
pá! Shafee…”. E eu vou-te 
dizer, gosto muito dele. Pelo 

menos, eu vou-te dizer, ele 
é acessível. E é um gajo que 
me dá “business”. O gajo diz 
mesmo “Olha, há este con-
curso, veja lá se ganhas”.

Zófimo – Eh, pá! Isso é que 
é, pá!

Shafee – Sim. E o que é 
que eu quero mais? Eu sou 
“bussiness man”, meu! Sou 
homem de negócios. A mim, 
dê-me negócio, e eu estou a 

andar. Uma vez, com aque-
le gajo do jornal “Público”, 
o Rui de Carvalho, veio 
com papos. Eu disse: “Rui, 
o que eu quero é negócio”.

Zófimo – Mas o irmão do 
gajo [Celso Correia], o Danilo 
[Correia], atende telefone.

Shafee – Quem está a aju-
dar o Desportivo somos nós. 
Aquele marcador que mon-
támos custou-me uma nota, 
para poder funcionar. Nós 
demos quinhentos mil contos 
para eles pagarem salários. 
O meu irmão fez um cheque, 
e deu a ele. Significa que não 
temos nada contra o Despor-
tivo, nem contra ninguém. O 
António Grispos [presidente 
do Desportivo, antes de Da-
nilo Correia] se remetia… Eh, 
pá! Desapareceu o Simango 
[Alberto Simango Jr., presi-
dente da FMF], dizem que 
está muito doente mesmo.

Zófimo – Eh, pá! Ya, o que 

aquele Gondola. Desde que 
aconteceu aquilo na OJM, fi-
cou marcado, o Celso andou 
com dinheiro a pagar. Mes-
mo assim, perdeu as eleições.

Zófimo – Ah, o Celso não 
era amigo do Mety? Não es-
tava ao lado do Gondola?

Shafee – O Celso estava 
com o Hendro [Hendro Nha-
vene, candidato derrotado]. 

Parece que saiu uma confusão 
lá, e quase que saía uma por-
rada, o Celso e o Samito. As 
pessoas que estavam lá disse-
ram que tiveram que separar.

Zófimo – Samito, Samito 
Machel?

Shafee – Sim. Tiveram que 
separar mesmo a porrada. 
Porque aqueceu de verdade.

Zófimo – Circulou taco, en-
tão criou raiva.

Shafee – Isso é guerra da 
“Jota”. Mas depois o Celso 
tem alguns erros, porque o 
Celso não atende o telefone, 
ignora as pessoas, nem é para 
receber dicas.

Zófimo – Para receber dicas 
e conselhos.

Shafee – Não atende as pes-
soas, ignora todo o mundo. 
O Celso é um gajo que tem 
projectos do momento. E as 
pessoas pensam que querer ser 
usadas e ficam revoltadas. Eu 
aprendi uma coisa, a melhor 

Shafee e o ministro da Juventude e Desportos
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E agora, Dr. Zandamela?
esde as primeiras horas, denunciámos, aqui, neste jornal, que 
o processo da resolução do “Moza Banco” tinha tudo para ser 
um exemplo científico de conflito de interesses e de atropelos 
gravíssimos das mais elementares das regras de “complian-

ce”, principalmente num sector tão sensível quanto o é a alta finança.
Começámos por questionar, aqui, até que ponto estava salvaguardada 

a integridade do sistema todo, com a escolha do Dr. João Figueiredo 
para dirigir a resolução de um banco comercial, tendo ele interesses 
num outro banco comercial que é exactamente concorrente do “Moza”.

Parece-nos muito simplista o argumento de que não havia problemas 
de ética em ter o Dr. João Figueiredo a cuidar do processo do “Moza”, 
sendo ele um dos patrões do “Banco Único”, onde detém uma signi-
ficativa participação de 10%, e, de resto, um banco em que foi presi-
dente do Conselho de Administração até há bem pouco tempo. A nós 
sempre nos pereceu muito claro que era problemático ter João Figuei-
redo nos dois bancos e a ter informação privilegiada das operações dos 
dois bancos. Afirmar que tal seria impossível porque o Dr. Figueiredo 
não está nos órgãos sociais do “Banco Único” é ridículo porque, sendo 
ele dono, tem acesso a qualquer informação que lhe interessa dentro 
do banco, até porque ele deve directa ou indirectamente sufragar a 
estratégia do banco. Esta é uma questão.

A segunda e a mais grave é ter o Dr. João Figueiredo investido de 
poderes executivos definitivos no “Moza” sem ter observado o perío-
do mínimo de nojo de dois anos, tal como se extrai das alíneas a) e 
b) do n.o 2 do Artigo 46 da Lei de Probidade Pública, em virtude de, 
em ocasião anterior (presidente da comissão executiva provisória), ter 
estabelecido relação relevante com o “Moza”, em razão da sua posição 
ou cargo.

De forma muito precisa, as alíneas a) e b) do n.o 2 do Artigo 46 da 
Lei de Probidade Pública estabelecem o seguinte: no período de dois 
anos, contados a partir da data de cessão de funções públicas, qualquer 
que seja a causa, o ex-servidor público está proibido de prestar qual-
quer tipo de serviço à pessoa física ou jurídica com quem tenha esta-
belecido relacionamento relevante em razão do seu cargo ou emprego 
anterior. E está também proibido de aceitar cargo nos órgãos sociais de 
avençado ou prestador de serviço liberal com pessoa física ou jurídica 
cujo objecto social ou de actividade esteja relacionado com o seu an-
terior cargo ou emprego.

No dia em que o Dr. Rogério Zandamela chamou o Dr. Figueiredo 
para dirigir provisoriamente o “Moza” durante a resolução, exacta-
mente naquele dia o Dr. Figueiredo ficou revestido de poderes públi-
cos, pois representava um ente público chamado Banco de Moçambi-
que. Até ao dia do fim da resolução, o Dr. Figueiredo era por extensão 
um funcionário do Banco de Moçambique e tinha relação relevante 
com o “Moza”, pelo que, para voltar ao “Moza” como funcionário 
daquele banco, tinha de esperar no mínimo dois anos. Mas não. Teve 
de esperar apenas alguns minutos para já estar com a mão na massa.

Ninguém questiona as credenciais do Dr. Figueiredo. É conhecida 
a sua folha de serviços no BIM e a forma como implantou o “Banco 
Único”. São todos eles bancos recomendáveis. Ninguém questiona a 
sua capacidade. Mas achamos que as coisas deviam ser feitas de outra 
forma. E havia uma única outra forma: respeitando a lei. No nosso mo-
desto ponto de vista, este processo só teve o mérito de mostrar algumas 

fragilidades do Dr. Figueiredo, que, no nosso modesto, entender não 
precisava de mergulhar nesta poça para provar que é um banqueiro de 
topo da nossa praça. Este processo não dignifica o Dr. João Figueiredo, 
é preciso que se diga. Insistir em que está tudo bem, coloca em causa a 
reputação que construiu de forma exemplar.

A outra parte, ainda mais controversa, é a situação do próprio gover-
nador do Banco de Moçambique, o Dr. Rogério Zandamela. Por mais 
genuína que tenha sido a intenção do Dr. Zandamela de “salvar um 
banco sistémico”, como lhe chamou, em virtude de guardar compro-
missos com empresas singulares e empresas e Estado, a sua actuação 
podia ter sido mais apropriada. O Dr. Rogério Zandamela é governa-
dor do Banco de Moçambique, entidade sobre quem esteve a cargo 
todo o processo como supervisor e órgão de disciplina. O Dr. Rogério 
Zandamela é também presidente do Conselho de Administração do 
“Kuhanha”, o poderoso fundo que adquiriu as acções do “Moza”, ou 
seja, o supervisor Banco de Moçambique e o empresário “Kuhanha” 
são a mesma a pessoa.

Achar que isto não configura qualquer tipo de conflito de interesses 
é ridículo e é brincar com coisas sérias. Em termos reais, o que acon-
teceu foi o seguinte: o Dr. Zandamela assinou com o próprio punho 
um documento a intervencionar o “Moza” e, a seguir, fez um outro 
documento a convidar potenciais interessados em ficar com o banco. 
Depois, foi ao “Kuhanha”, leu o documento que ele próprio escreveu 
como governador do Banco de Moçambique e decidiu, como presi-
dente do Conselho de Administração do “Kuhanha”, que a instituição 
devia concorrer e que era um bom investimento. Depois, voltou à sua 
cadeira de governador do Banco de Moçambique e, com o mesmo pu-
nho, seleccionou a sua própria proposta como sendo a melhor proposta 
para ficar com o banco. E, a seguir, fez um outro despacho em que no-
meou definitivamente a pessoa que conduziu a avaliação das propostas 
para dirigir o plano da proposta vencedora, que é dele próprio. Isto 
deveria constar num manual sobre o que nunca se deve fazer.

Mas a questão que sobressalta nisto tudo é a seguinte: terá sido por 
incompetência generalizada do Gabinete Jurídico do Banco de Moçam-
bique e dos assessores jurídicos do próprio Dr. Figueiredo? Na nossa 
opinião, não. Quer o Banco de Moçambique, quer o Dr. Figueiredo, 
sabiam que o que estavam a fazer era manifestamente ilegal. O que nos 
parece é que o tal argumento do “interesse supremo” foi suficiente para 
hipnotizar as hostes, e chegou-se a um acordo de que se podia avançar 
assim mesmo e bem à moda moçambicana de que “à frente, veremos”. 
Mas, a dado passo, as declarações de Rogério Zandamela sobre “lo-
bistas” e outras posições de frontalidade que foram confundidas com 
arrogância foram incomodando as tais hostes, que decidiram suspender 
a bênção a Zandamela e proporcionar-lhe uma exposição pública com 
sabor a incompetência. Não passa pela cabeça de ninguém que o Banco 
de Moçambique ou o Dr. Figueiredo não se tenham informado sobre 
a Lei de Probidade Pública, pois é demais elementar e ao alcance de 
qualquer principiante do curso de Direito. E, daqui para frente, resta 
saber se a Procuradoria-Geral da República vai agir para a reposição da 
legalidade e apresentar um “cartão vermelho” a Zandamela e à estrela 
João Figueiredo, ou vai obrigar Zandamela a ser um “lobista” junto 
da Procuradoria-Geral da República, para não lhe manchar o currículo 
americano.
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Depois da deliberação

Viste a deliberação,
Tó? Pelo menos nós 

somos lobbistas e não 
uns fora da Lei.

Vi, Lú. No aniversário do 
gajo vamos lhe oferecer 
um exemplar da Lei da 

Probidade.
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Opinião

gia revolucionária, universalista e 
centralista, a Frelimo foi durante 
muito tempo incapaz de reconhecer 
a existência de uma base social in-
terna e ampla da Renamo, o que le-
vou ao arrastar do conflito armado.7

A partir de finais de 1986, período 
em que a crise económica e militar 
atingia o seu auge, esboçou-se uma 
evolução que iria alterar ligeiramen-
te, mas não radicalmente, a posição 
da Frelimo em relação à Renamo. 
Com efeito, em Outubro de 1986, o 
Presidente Samora Machel pereceu 
num acidente de avião em Mbuzini 
e a sua morte suscitou a produção de 
um documento – cujos autores anó-
nimos se apresentam como antigos 
combatentes da Frelimo – que iria 
marcar os desenvolvimentos políti-
cos posteriores. Pela primeira vez, 
nesse documento, o conflito com a 
Renamo foi questionado e apresen-
tado como uma guerra civil opondo 
irmãos moçambicanos: “Ousemos 
nós, Antigos Combatentes, aceitar 
que, no campo de batalha, fren-
te a frente, estão moçambicanos. 
A isto se chama Guerra Civil”.8

Nesse mesmo período agudizava-
-se a crise que abalou os apoios inter-
nacionais de cada um dos beligeran-
tes (da URSS e do campo socialista 
à Frelimo e do regime do apartheid 
à Renamo), tornando problemática 
para ambos os lados a continuação 
da guerra. Assiste-se, assim, nessa 
altura, às primeiras tentativas de so-
lução do conflito militar através de 
amnistias que visavam proporcionar 
as condições para a integração dos 
membros da Renamo na vida so-
cioeconómica e política do País, mas 
ainda dentro da lógica do partido 
único, que iniciava nesse momento 
a sua transformação de “partido de 
vanguarda marxista-leninista” em 
“partido de todo o povo”.9 Estas 
primeiras tentativas de solução, que 
implicavam a dissolução de facto da 
Renamo, não foram aceites por esta 
e acabariam por dar lugar a um pro-
cesso de negociações com mediação 
internacional, que resultou, por fim, 
no Acordo Geral de Paz, assinado 
em Roma, a 4 de Outubro de 1992, 
praticamente dois anos depois de já 
ter sido aprovada, em 1990, a consti-
tuição que introduzia o multipartida-
rismo. Escolhido como sucessor de 
Samora Machel, Joaquim Chissano 
foi o obreiro da transição do País da 
guerra para a paz, da sua abertura ao 
grande investimento estrangeiro e 
da incorporação da Renamo na vida 
nacional, respondendo assim, em 

certa medida, ao “programa políti-
co” sugerido pela Carta dos Antigos 
Combatentes. Este foi o período em 
que, para se alinhar com a realidade, 
a concepção da Unidade Nacional 
da Frelimo, baseada no princípio da 
criação do Homem Novo e que tinha 
como programa “matar a tribo para 
fazer nascer a Nação”, cedeu o lugar 
a uma outra concepção, baseada no 
reconhecimento da diversidade, es-
pecialmente cultural e etnolinguísti-
ca, do povo moçambicano. Porém, 
do ponto de vista político, o reco-
nhecimento dessa diversidade nunca 
foi muito efectivo. Tanto a Renamo 
como mais tarde o Movimento De-
mocrático de Moçambique (MDM), 
não obstante os seus resultados elei-
torais,10 vêem frequentemente a sua 
legitimidade contestada e são regu-
larmente apontados como estando 
ao serviço de interesses estrangeiros.

As eleições de 1994 mostraram 
que a Renamo dispunha de um am-
plo apoio eleitoral, particularmente 
concentrado na região central do 
País e, no Centro-Norte, nas duas 
províncias mais populosas do País, 
a Zambézia e Nampula. Com efeito, 
a Frelimo conquistou 129 dos 250 
mandatos parlamentares e a Rena-
mo, 112. Nas eleições de 1999, a 
Frelimo ganhou 133 mandatos e a 
Renamo, 117. Já na eleição presi-
dencial de 1999, a vitória de Joaquim 
Chissano foi muito justa (52%), mas 
deixou dúvidas sobre o resultado, 
porque, entre outras anomalias, 
houve um número de votos não 
contados superior ao número de vo-
tos que separava os dois candidatos 
presidenciais, sendo que esses votos 
não contados eram de regiões que 
tinham anteriormente votado maio-
ritariamente a favor da Renamo.

Perante o risco de perder o poder, 
a Frelimo reagiu escolhendo em 
2002 Armando Guebuza como seu 
secretário-geral e candidato presi-
dencial para 2004. Ao contrário de 
Chissano, acusado de promover 
uma política de “deixa andar” que 
resultou no enfraquecimento do par-
tido, Guebuza concentrou os seus 
esforços na revitalização do partido 
a todos os níveis e na reimplantação 
das células do partido em todo o País 
(incluindo nos ministérios e serviços 
públicos), reproduzindo o sistema 
de enquadramento e controlo ca-
racterístico do período monoparti-
dário e reactivando assim o modo 
de funcionamento da Frelimo como 
partido-Estado. Armando Guebuza 
acabaria por ganhar as eleições de 

2004 e as de 2009 com uma vanta-
gem confortável, embora num con-
texto de grande abstenção.11 A sua 
política de exclusão e de pressão 
sobre a Renamo conduziu no final 
do seu segundo mandato a uma con-
frontação armada. Entretanto, a rea-
lização das eleições de 2014 foi pos-
sível graças a um acordo de última 
hora entre o Governo e a Renamo. 
Nestas eleições, apesar de inúmeros 
casos de fraude e de uma grande 
desorganização no apuramento dos 
resultados, foi possível constatar 
um autêntico “renascimento” da 
Renamo, que, depois de ter contado 
com apenas 49 deputados em 2009, 
conseguiu eleger 89 deputados. In-
satisfeita com o processo eleitoral, a 
Renamo fez uma série de propostas 
de descentralização, no sentido de 
participar na governação das pro-
víncias onde claramente obtivera 
a maioria dos votos. Ao contrário 
da abertura que seria de esperar, 
considerando as formulações do 
manifesto eleitoral da Frelimo e do 
Programa Quinquenal do Governo 
e as disposições manifestadas pelo 
Presidente Filipe Nyusi no seu dis-
curso inaugural, as propostas da Re-
namo foram imediata e totalmente 
recusadas pela bancada da Frelimo 
na Assembleia da República. Em 
paralelo, o cerco às bases da Rena-
mo pelas forças governamentais foi 
apertando, o que provocou a eclosão 
de novos confrontos armados, que 
não têm cessado de crescer, particu-
larmente nas províncias de Sofala, 
Manica, Tete, Zambézia e Nampula.

Assim, ao contrário do que se 
esperava com o novo Governo, a 
questão da Unidade Nacional voltou 
a ter o seu fundamento na própria 
Frelimo e numa perspectiva cen-
tralista da organização do Estado, 
sendo a diversidade apenas aceite 
na medida em que não constitua 
ameaça para o poder instalado.12 
Não obstante existirem posições 
diferenciadas sobre estas questões 
no seio da Frelimo, a linha domi-
nante até ao momento segue ainda o 
que fora estabelecido por Armando 
Guebuza e que consiste em limitar 
o alcance do processo de descen-
tralização e reduzir a um papel 
simbólico os partidos da oposição.

Um dos resultados da aplica-
ção desta “linha dura” em relação 
à Renamo foi o recrudescimento 
do conflito armado, o que, de certa 
maneira, traz de volta à actualida-
de alguns aspectos abordados na 
Carta dos Antigos Combatentes.

NOTAS:

6  O facto de alguns dirigentes 
dessas organizações terem abando-
nado depois a Frelimo para as re-
constituir, ou formar outras novas, 
não teve peso histórico real, porque 
essas organizações nunca consegui-
ram desenvolver um protagonismo 
real na luta pela independência.

7  Essa base social é clara-
mente testemunhada pelas vo-
tações obtidas pela Renamo e 
por Afonso Dhlakama em qua-
se todas as eleições, desde 1994.

8 Trata-se da célebre Carta dos 
Antigos Combatentes, dirigida a 
quatro dos membros do Bureau Po-
lítico da Frelimo, nomeadamente 
Joaquim Chissano, Alberto Chipan-
de, Armando Guebuza e Mariano 
Matsinhe. (Disponível em francês 
em: http://www.politique-africaine.
com/numeros/pdf/029115.pdf.) Em-
bora centrado numa crítica acerba 
do papel dos moçambicanos “não 
originários” na liderança do partido 
e do Governo da Frelimo, o docu-
mento preconizava o entendimento 
com a Renamo (excluindo também 
os “não originários” que dela fa-
ziam parte) e colocava a necessi-
dade de uma representação política 
territorializada ao nível provincial, 
que é, de alguma forma, a princi-
pal reivindicação da Renamo hoje.

9 A consagração oficial do aban-
dono do marxismo-leninismo e da 
adopção do princípio de uma demo-
cracia multipartidária aconteceu no 
5.o Congresso da Frelimo, em 1989.

10 A Renamo sempre teve uma 
forte representação na Assembleia 
da República. Por seu lado, o MDM, 
embora tenha uma fraca representa-
ção na Assembleia da República, 
tem uma forte influência nas cida-
des, com destaque para as maiores: 
não só dirige os municípios em três 
delas (Beira, Nampula e Quelima-
ne) como teve votações próximas 
dos 50% em Maputo e Matola.

11 O crescimento da abstenção 
para níveis superiores a 50% pe-
nalizou especialmente a Renamo, 
pois nas suas zonas de influên-
cia mais populosas (Zambézia e 
Nampula) a abstenção chega a 
atingir valores próximos dos 80%.

* Excerto extraído do artigo “Ins-
tituições Políticas e Unidade Nacio-
nal”, inserido na obra “Desafios 
para Moçambique 2016”, do IESE.

Por Luís de Brito*

A evolução do campo político moçambicano 
e a ideia de Unidade Nacional
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ara compreender a ques-
tão da Unidade Nacional 
no seu contexto históri-
co, há que considerar três 

períodos na trajectória da Frelimo. 
Em primeiro lugar, o período da 
luta pela independência nacional e 
dos primeiros anos da independên-
cia; em segundo lugar, o período 
da crise dos finais dos anos 1980 
e da abertura política ao multipar-
tidarismo; em terceiro lugar, o pe-
ríodo posterior a 2002, momento 
em que a Frelimo reforça de novo 
o seu controlo sobre o Estado.

Na história do nacionalismo mo-
çambicano, a formação da Frelimo 
é um marco decisivo, pois foi este 
movimento que conduziu a luta 
pela independência. Um dos aspec-
tos mais destacados no processo 
da sua formação é precisamente o 
facto de ter representado a mate-
rialização da Unidade Nacional. 
Isto porque, como “frente”, reuniu 
diferentes organizações (UDENA-
MO, MANU e UNAMI) que, no 
conjunto, integravam nacionalistas 
de todas as regiões de Moçambi-
que. Ao contrário do que o termo 
“frente” poderia deixar supor, a 
Frelimo não foi simplesmente uma 
associação de várias organizações 
políticas, que manteriam de alguma 
maneira a sua existência e perso-
nalidade próprias, mas uma nova 
organização que absorveu as ante-
riores, dando assim um conteúdo 
mais forte à noção de Unidade Na-
cional.6 É pois neste contexto que a 
Frelimo surge como a criadora da 
identidade nacional moçambicana 
e, por conseguinte, como a detento-
ra e o garante da Unidade Nacional.

Como força principal da luta 
pela independência, a Frelimo 
acabou sendo reconhecida como 
a única representante legítima do 
povo moçambicano e foi nessa 
condição que foi proclamada a in-
dependência e estabelecida uma 
constituição de partido único, onde 
era consagrada como a força di-
rigente do Estado e da sociedade.

A Renamo, força de oposição 
que surgiu pouco depois da pro-
clamação da independência, com o 
apoio do regime rodesiano e depois 
da África do Sul do apartheid, e se 
desenvolveu ao longo de uma guerra 
civil que iria durar 16 anos, foi des-
de logo considerada pela Frelimo 
como um movimento antipatriótico, 
enfeudado a interesses estrangei-
ros. Movimento nacionalista por 
excelência, dotado de uma ideolo-

P
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cia através das mãos do padre 
Vicente e isso criou-lhe dissa-
bores de tamanhos variados 
com as autoridades coloniais.

Em 1975, chegou a inde-
pendência, e o padre Vicente 
continuou com o seu trabalho 
de consciencialização. Todos, 
incluindo ele próprio,  estavam 
entusiasmados com os ventos 
da independência, porque o 
povo passaria a ter mais es-
colas, mais centros de saúde 
e com melhor habitação. Não 
tardou a ser acusado de ensinar 
ao povo o que não convinha aos 
novos governantes.  Teve pro-
blemas e ia sendo “corrido” e, a 
caminho da deportação, Sérgio 
Vieira foi tirá-lo do avião.  São 
coisas da revolução de con-
fundir amigos com inimigos.

Ficou em Maputo, como fun-
cionário da Educação, sem dei-

xar a sua tarefa de missionário.
O padre Vicente, já com 80 

anos, amigo dos pobres, ex-
cluídos e dos oprimidos, vai 
descansar, depois de 50 anos de 
trabalho ininterrupto em Mo-
çambique e com a gente humil-
de. Construiu a Escola Secun-
dária  do Bairro Ferroviário das 
Mahotas e um importante Cen-
tro onde as mulheres aprendem 
a costura e culinária.  Em Res-
sano Garcia, deixa uma impo-
nente Escola Secundária,  um 
condomínio para os professo-
res com todas as condições para 
os docentes se sentirem bem.

Porém,  o padre Vicente diz 
que os frutos da independência 
ainda não chegaram ao povo, 
porque os novos governantes 
se esqueceram dos objectivos 
da luta. Eles não aprenderam 
a redistribuir os benefícios da 

independência.  A riqueza fi-
cou acumulada nas mãos das 
mesmas famílias, no mesmo 
grupo e o povo caiu numa das 
piores desgraças de sempre – 
pobreza abjecta e repugnante. 
Se nada for revertido,  Moçam-
bique  vai cair numa catástro-
fe histórica sem precedente.

O país tem tudo para ser um 
paraíso para todos e não num 
vale de lágrimas onde uns 
poucos têm tudo e a maioria 
está  desprovida do essen-
cial para levar uma vida com 
alguma dignidade, disse o 
prelado em conversa amena.

O padre Vicente vai para 
sua terra natal e leva o povo 
de Moçambique, para quem 
trabalhou durante 50 anos, no 
coração. Está  amargurado por 
o povo não ter alcançado os 
objectivos da luta pela inde-

pendência. O povo não lutou 
para substituir um explorador 
por outro nem um opressor 
por outro, mas para alcançar 
a justiça, a liberdade, igualda-
de e o progresso. Passados 40 
anos da independência, esses 
objectivos estão a ficar cada 
vez distantes e isso entristece 
profundamente o sacerdote.

Os Padres de Burgos vieram 
para Moçambique na década 
de 60 e, até 1974 quase todos 
já haviam expulsos do país pela 
polícia política  (PIDE) por 
discordarem da forma como o 
regime de Salazar/Caetano ge-
ria  os destinos do nosso país, 
e operavam nas províncias de 
Sofala, Manica e Tete. Os Pa-
dres de Burgos eram, na sua 
maioria, um importante grupo 
de oposição ao regime colonial.

Por Edwin Hounnou

Vicente Berenguer, 
padre dos pobres
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padre Vicente Be-
renguer Llopis, da 
Congregação do Pa-
dres de Burgos,  de 

nacionalidade espanhola, che-
gou a Moçambique no ano de 
1967. Trabalhou em Moatize, 
na cidade de Tete e em Changa-
ra, uma zona isolada, tórrida e 
com poucos recursos, mas com 
gente dedicada ao trabalho.

O padre Vicente evangeli-
zou,  ensinou a sua gente a amar 
a Deus e ao próximo. Ensinou 
que o povo tem o direito à liber-
dade e ao progresso. Ensinou a 
inconformar-se com a situação 
e a lutar pela sua emancipa-
ção. O amor a Deus pressupõe 
amarras e lutar pela liberdade 
e independência. Muitos jo-
vens atravessaram a fronteira 
ao encontro dos que lutavam 
pela liberdade e independên-

O

publicidade
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Em pouco tempo, assim? Isso, 
agora que está na Federação?

Shafee – Sim, agora que 
está na Federação. Então, 
ele está desnorteado. Sabes 
o quê? Eu agora percebo 
por que é que o meu irmão 
[Feizal Sidat] muitas vezes 
dizia: “Shafee, passa lá um 
cheque da ‘Sidat Sport’, 
quero pagar salários”. É que 
o dinheiro da FIFA, quando 
vem lá, aquilo vem direccio-
nado. No tempo de Blatter, 
ainda fazia desvio de aplica-
ção, mas agora estão piores. 
Aqui, na Federação de Atle-

tismo, entrou este britânico. 
Mano, eu tenho medo de 
mexer o taco. Os gajos da 
KPMG, quando vieram fazer 
a auditoria… Qual dinheiro? 
Está no banco, não gastei. 
Não quero mexer esses gajos 
da Federação Internacional, 
eu não quero mexer aqueles 
gajos. Enquanto nós não ti-
vermos uma coisa séria que 
vem direccionada para fazer, 
eu não vou mexer. E, neste 
momento, eu não tenho nada 
como projecto para aquilo 
que os gajos estão a man-
dar fazer, as províncias não 
vão conseguir justificar, e 
posso ser eu tramado e eu 
não recebo muito, recebo 
doze mil dólares por ano.

Zófimo – Porra! Então é 
melhor não entrar em dívidas.

Shafee – Ya, não vale ape-
nas entrar em aventuras. Por-
que, em Novembro, eu que-
ro fazer Assembleia-Geral.

Zófimo – Está aí mesmo o 
próprio Celso, falam de dívi-
das dele, dívidas da praça, pá.

Shafee – Mas isso nós sa-
bíamos. Todo mundo sabe 
que ele tinha empréstimos. As 
empresas estão todas falidas.

Zófimo – Isso, a “Insitec”… 
A CETA, não vendeu?

Shafee – Agora, há 
dias, ouvi que ele con-

seguiu vender a CETA.

Um terceiro intervenien-
te – Mas a CETA está a su-
bir muito. Está a ficar com 
muitos projectos. A ‘DP 
World’ está a fechar os ou-
tros empreiteiros, e quem está 
a fazer as obras é a CETA.

Shafee – Ai é? Mas o gajo 
consegue fazer os corredores. 
O gajo deve ter dito que “eu 
vendo”. Os gajos devem ter 
dito: “OK, a malta compra, 
mas na condição de que este, 
este, este projecto sejam direc-
cionados para nós”. Porque a 
crise está apertar todo mundo.

Zófimo – Eish! Ya! Até ven-
dedores de cacana, pá, estão 
a inflacionar. Cacana, cacana! 
Onde se mija, cacana nasce.

Shafee – Eu estava a ten-
tar explicar a um pessoal aí. 
É verdade que a EMATUM 
foi a EMATUM, não sei quê. 
Mas a crise é em todo o mun-
do. Em Portugal, eu estava lá, 
todo o mundo está em crise.

Zófimo – Ah, sim, isso está 
claro. Aqui existe um pouco 
de má-fé.

Shafee – Sim, existe má-fé. 
Eu estava mesmo a explicar a 
uma pessoa… Desculpa lá, va-
mos por partes...

Zófimo – Vai lá para Angola, 
aqui ao lado, “poxa”! [Risos]

Shafee – Falei de Angola, 
no meu Facekook. No meu 
Facebook, na minha página no 
Facebook, não no meu perfil, 
na minha página, antes de ar-
rebentar EMATUM, eu falei 
da crise de Angola. Fiz uma 
análise económica da crise de 
Angola. Tanto que fui convi-
dado pela “Sonangol” para ir 
fazer uma palestra sobre a cri-
se do petróleo, não sei quê. Eu 
fui convidado para ir a Angola 
para fazer uma palestra sobre 
a crise. Tu vais à minha pági-
na, não o perfil, tu vais, apanha 
análise sobre Angola, sobre 
petróleo, sobre as dívidas, so-
bre Portugal e não sei quantos. 
Eu fiz e tenho lá comentários 
de executivos da “Sonangol” 
na minha página.

Zófimo – Não. É má-fé. 

Quanto é que os gajos pagam?

Shafee – Agora tu vais dizer 
que um país, por causa de 700 
milhões, biliões, como estão 
a falar… Nós pegávamos as 
nossas participações dos quin-
ze poços de petróleo, vendias, 
não sei quantos biliões… Eu 
ontem estava a dar um exem-
plo, e é uma coisa que tem a 
ver com vocês também [refe-
re-se à “Mcel”, pois Zófimo 
Muiuane era, na altura, direc-
tor na Mcel]… A MTN [pro-
vedora de telefonia móvel], na 
Nigéria, está a ser obrigada a 
pagar uma multa de 1,1 bilião 

de dólares, porque os gajos 
tinham dado uma ordem que 
em quinze dias tinham que ser 
bloqueados todos os números 
não registados, e a MTN, por 
causa do Boko Haram, não 
bloqueou. Então, o tribunal 
nigeriano ordenou o pagamen-
to de uma multa de 1,1 bilião, 
portanto é superior àquilo que 
tu “tás” a falar da EMATUM, 
só a multa de quinze dias, e a 
MTN emitiu um comunicado 
a dizer que vai pagar, portanto 
tu “tás” a falar de uma dívida 
de uma telefonia móvel. Para 
dizer que um país inteiro está 
em crise porque compraste 
barcos da EMATUM… Nós 
estamos a fazer aqui coiso... 
Tu pegas... O Governo pega e 
diz “OK, vamos pôr em leilão 

é que se passa? Eh, pá! Agora, 
quando ele viajou, acho que foi 
para Estados Unidos. Ouvi di-
zer que ele estava doente. Ele 
está cheio de borbulhas na cara.

Shafee – Foi para o Méxi-
co, à Assembleia-Geral. Não 
conseguiu ir às reuniões. Está 
deformado, também está ma-
grinho. Dizem que ele não 
está bem mesmo. Nós vimos 
no falecimento de Joaquim 
João, está deformado, está 
magrinho. Isso eu vi. Até co-
mentámos com o Isidro, aque-
le, “o que é que se passa?”. 
Estava a achar algumas coisas 
estranhas, mas agora explodiu 
tudo. Dizem que ele não está 
bem mesmo. Ontem, ligou-me 
alguém, porque eu tinha dito 
a alguém, disse ao meu irmão 
que “eh, pá! Feizal, pelo sim, 
pelo não, dizem que ele veio 
muito mal. Vai lá visitar”. En-
tão, alguém me ligou e disse 
que “diga ao seu irmão para 
não ir. Nós, os africanos, so-
mos complicados, e, se acon-
tecer alguma coisa a ele, vão 
dizer que... Manda-lhe um 
‘sms’”. O problema é que o 
meu irmão Feizal é um gajo 
muito... que não vê maldade 
em nada. Essa pessoa disse: 
“Diz a ele ‘não comete o erro 
de ir lá’. E eu acho que ele me-
teu férias de quarenta e cinco 
dias. O problema não é esse. 
O problema é que a Federação 
está com três meses sem salá-
rio. E o gajo já contraiu dois 
empréstimos bancários no 
valor de sessenta milhões de 
meticais, numa altura destas.

Zófimo – Ih! Sessenta mi-
lhões? E quais são as garantias 
que ele deu?

Shafee – O imóvel. É 
que ele pensa que o dinhei-
ro da FIFA… Ele já come-
çou a receber o dinheiro da 
FIFA. Só que o dinheiro da 
FIFA vem direccionado.

Zófimo – Mas sessenta mi-
lhões para quê?!

Shafee – Se tem dívidas 
na praça, mano! Ele emitiu 
cheques ao Noor, e, quando o 
Noor meteu o cheque, o banco 
já tinha cativado o dinheiro, 
por causa dos empréstimos. 
Onze milhões.

Zófimo – Onze milhões? 

Shafee Sidat numa reunião do partido Frelimo no Hotel Vip em Maputo
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Shafee – Ele, naquele dia da 
CTA, ele disse isso.

Zófimo – Mas é um fórum 
fechado.

Shafee – Em Lichinga, tam-
bém disse, mas, em Lichinga, 
aquele povo não quer saber da 
EMATUM, pá! O povo quer 
saber da EMATUM o quê? O 
povo quer saber se o tomate e 
a cebola não sei quê, não sei 
quê, se eles vão ter condições 
de fazer agricultura… Aque-
les gajos não querem saber se 
o país está endividado, quem 
quer saber são esses… “Canal 
de Moçambique”… Vou-te 
dizer mais, a Reuters anuncia 
que vai cair o ministro das 
Finanças, e os bancos todos 
sobem 2,5 meticais\dólar no 
mesmo dia, na mesma hora. O 
“Standard Bank”, hoje, o câm-
bio deles rebentou a 66 para, 
três dias, pedirem desculpas, e 
o dólar começar a voltar. Mas a 
quem interessa que o dólar es-
teja tão alto? Interessa aos ga-
jos que recebem em dólares. E 
quem é que recebe em dólares, 
neste país? São estrangeiros.

Zófimo – Mais nada!

Shafee – São os portugueses 
que fugiram da crise lá e que 
vieram aqui e conseguiram al-
guns negócios em dólares, não 
sei se estás a perceber, porque, 
hoje em dia, quando tu tens 
uma casa que alugavas em 
dólares, que alugavas a seis 
mil dólares, e chega um gajo 
e diz assim: “Oh meu amigo, 
eu quer pagar dois mil dólar, 
senão… Eh, pá! Está aqui 
teu contrato, o que devo está 
aqui, estou a ir-me embora”. 
Você, logo a seguir, está a as-
sinar. E a quem interessa isso?

Zófimo – Na Sommers-
chield, está a dois mil dólares, 
vivendas.

Shafee – São os “tugas” e 
outros gajos todos estrangei-
ros estão numa boa, porque o 
salário deles mantém-se, e co-
meçaram a ter menos despe-
sas, e o moçambicano já não 
consegue comprar aquilo que 
quer. O gajo até chega dizer: 
“Vou-te pagar em meticais”. 
Fizeram isso com a minha 
mulher, “vou-te pagar em me-
ticais”. Milha mulher olhou 

para mim, e eu disse [a] ela 
“não tens solução, porque hoje 
na Sommerschield estão a alu-
gar casarões a 2,3 mil dólares”. 
Meu irmão tinha uma casa 
alugada a catorze mil dólares 
à Embaixada do Botswana, os 
gajos mandaram um contrato a 
rescindir, se o meu irmão não 
baixasse para sete, e o meu 
irmão Faizal aceitou baixar 
para sete, de catorze para sete.

Zófimo – Eish! Catorze para 
sete, uau!

Shafee – Uma casa na Som-

merschield II, de catorze para 
sete, Embaixada do Botw-
sana. O dólar estava trinta e 
três, agora está o dobro, agora 
a renda passa para metade, a 
sessenta, queres?

Zófimo – Imagina tu, mes-
mo um apartamento em… 
Tu, há anos, vinhas pagando, 
tens um contrato em que pa-
gavas mil dólares, eram trin-
ta paus, agora são sessenta 
paus, o dobro, não é possível.

Shafee – Então, se tu con-
segues fazer chantagens ao 
gajo que tem apartamento, 
e o outro gajo não tem solu-

ções… Eu conheço gajos pa-
trícios que chegaram perto dos 
inquilinos e disseram: “Meu 
amigo, vamos fazer o con-
trato em meticais, ao câmbio 
em que estava antigamente, 
não quer problema contigo”.

Zófimo – Eish!

Shafee – Porque, sabes, têm 
medo. Eu, Shafee, tenho um 
prédio novinho, por estrear, de 
três andares, não tenho clien-
te, Na Coop, novinho, com 
piscina e tudo. Pus no Face-

book, no “Marabil” [agência 
imobiliária]. Tenho duas casas 
na Coop por alugar, uma delas 
completamente mobilada, eu 
dou completamente televisor.

Zófimo – Apartamento ou 
vivenda?

Shafee – Vivenda. Eu dou 
por quatro mil dólares com-
pletamente mobilada, eu dou a 
quatro mil dólares, mobilada, 
não é de qualquer maneira, de 
luxo, de cima para baixo, uma 
casa de três andares. Então, 
estás a perceber? Não vamos 
aqui criar coisas… É verda-

de que interessa [a] alguns.

Zófimo – Ah, sim!
Shafee – Interessa [a] al-

guns, não é porque ele está 
aqui, não. Ouve lá, as pessoas 
fizeram no seu tempo, agora 
os outros têm que fazer no seu 
tempo. Agora não vamos aqui 
andar a criar coisas que… Eu 
não sou desses, eu não sou pes-
soa de perseguir pessoas. Para 
mim, mesmo ali na Federação 
[de Atletismo], quando eu che-
guei, a Sarifa não tinha deixa-
do nada, tinha deixado tudo 

aquilo a rebentar, e eu disse: 
“Sarifa, eu preciso de ti para 
trabalhar, tu conheces a casa”.

Zófimo – Está a trabalhar 
contigo?

Shafee – Está comigo. As 
pessoas ali do atletismo a di-
zer: “Não! Essa senhora é mais 
ministra de viagens”. O Cra-
veirinha… Eu disse [ao] meu 
irmão: “Não sou de perseguir 
pessoas”. O que ela me vai 
servir, vai servir. Fui às duas 
primeiras Assembleias-Gerais, 
levei a ela. A gaja conhecia a 

os quinze poços de petróleo 
que temos lá no Rovuma”. 
Tu pagas cinquenta vezes a 
dívidas que… Não sei se es-
tás a perceber, agora. Aos go-
vernos estrangeiros também 
interessa mostrar que o país 
está em crise, porque a política 
do novo Governo é a entrada 
de turcos e chineses e russos, 
e não sei quê… Quando eles 
achavam que, escondendo 
aquela dívida, não sei quê... 
Então, os gajos agora finan-
ciam a Renamo, financiam 
esta sociedade civil para de-
sestabilizar, como se o país 
estivesse tão mal assim, que 
esta crise fosse não sei quê…

Zófimo – E as pessoas caem 
na onda, nem…

Shafee – Ninguém vai-me 
dizer a mim, Shafee, a mim, 
Shaf, que eles não tinham co-
nhecimento destes emprésti-
mos. Sabes porquê?

Zófimo – “Credit Suisse” 
funciona com o FMI.

Shafee – Não. O que eu 
quero dizer, eu, Shafee, se 
quiser pagar na China uma 
mercadoria via banco, ele 
primeiro vai para os Estados 
Unidos, e dos Estado Unidos é 
que manda para China. Então 
como é que o dinheiro todo 
entrou nesse país, não vie-
ram em malas, agora como é?

Zófimo – Só se fizer tran-
sacções comerciais em moeda 
chinesa o “yuen”, OK, directo, 
mas US dólar não é possível.

Shafee – Então o dinheiro 
chegou aqui em dólares, pas-
sou pelos bancos dos Estados 
Unidos, então eles tinham 
conhecimento da entrada 
desse dinheiro. Não podem 
andar aqui a criar… Eu, para 
mim, a crise não deriva dos 
EMATUM, é uma conjuntura 
económica mundial. Eu dis-
se isso a Nyusi, e ele disse: 
“Ya, eu percebo isso”. Isso é 
uma conjuntura económica 
mundial, agora os economis-
tas que estão ao lado dele, 
não sei o que é que dizem.

Zófimo – Mas ele tem que 
saber trazer essa palavra, ele, 
como chefe de Estado, tem 
que… As pessoas ouvem..
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Coincidentemente, foi esco-
lhido para ser um dos candi-
datos. Fui chamado. Disse: 
“Shafee, ajuda-me”. Ajudei 
como ajudei. Foi quando dis-
se: “Você dá um bom coiso”. 
Eu disse: “Nada!”. Estava o 
Celso, estava o Max, estava 
o Osvaldo, estava a Catita 
[Catarina Dimande, chefe do 
Gabinete de Nyusi e nora de 
Chipande]. Eu disse: “Nada!”.

Zófimo – Quando disse que 
era para seres ministro?

Shafee – Não disse para se-

res. Disse: “Tu dás um bom 
ministro do Desporto”. Eu 
disse, até a brincar, que “nesse 
departamento não me dá para 
roubar”. Disse: “Você não 
brinca comigo, estou a falar 
coisas sérias”. Eu disse: “Che-
fe! Quanto é que recebe um 
ministro, camarada candida-
to?”. E disse: “Uns cento e tal. 
Com descontos, noventa e tal. 
Mas tem outras regalias. Eu 
disse: “Não vivo disso”. Disse 
assim mesmo. Disse: “Está a 
me faltar respeito”. Eu disse: 
“Neste momento, estou a te fa-
lar como amigo. O Ministério 
dos Desportos é onde uma das 

minhas empresas sobrevive. 
A partir do momento em que 
eu for para aquele local, com 
esta lei que vocês andaram a 
criar, da probidade. Acabou. 
Então estás a me prejudicar. E 
quero-te dizer mais, camarada 
candidato…” – era um dia an-
tes das eleições – “…amanhã 
é dia de eleições, amanhã é o 
dia das audiências daquelas 
eleições. Amanhã, depois de 
eu votar, estou a pegar a minha 
família para ir de férias para 
um sítio que ninguém sabe, e 
só voltarei daqui a um tempo”. 
Dito e feito, saí com a minha 
família e, até hoje, a minha 
relação com ele é de amizade. 
Não meto política, não meto 
nada. Quando me perguntam 
como é que vai o futebol, Fe-
deração não o quê, respondo o 
necessário, sem queimar a nin-
guém. Podes chegar perto dele 
e dizer que Shafee falou mal 
do Simango. Não há-de ou-
vir. Não falo mal de ninguém. 
Digo que o desporto está as-
sim, está assim. Acho que de-
víamos fazer assim e assim.

Zófimo – O Celso era uma 
referência como empresário. 
Foi-se meter ali como minis-
tro, estás a ver esse barulho 
todo, pá?

Shafee – Ele podia usar 
Nyusi. Estava bem posicio-
nado como amigo para resol-
ver os problemas dele. Quis ir 
para esta área. Quis ser minis-
tro. Está onde está. As pessoas 
vão-lhe bater.

Zófimo – O problema inter-
no é que acaba te infernizando, 
meu!

Shafee – Sabes qual é o 
problema? Eu, na Federação, 
dizem que sou o melhor pre-
sidente que já passou. Mas eu 
tenho um problema. É que, às 
vezes, quando abro Facebook, 
encontro três ou quatro gajos, 
que são ditos gajos do atletis-
mo, a criticarem-me. Dizem 
que eu não estou preocupado 
com a modalidade. Eu não 
faço nada. Porquê? Porque 
eu não estou a deixar os ga-
jos viajarem, por exemplo. É 
difícil chegares num sítio e 
encontrares o sistema. Eu, por 
exemplo, se fosse no lugar do 
Nkutumula, faria alterações 
no Ministério, mas não faria 

numa altura destas, que tem Jo-
gos Olímpicos, tens SCASA.

Zófimo – Mas ele fez, há 
pouco tempo.

Shafee – Mas ele fez num 
ano em que tu tens três jogos 
importantes. E metestes pes-
soas que não são experientes. 
Então, todos estão a boiar. Não 
sei se estás a perceber. E não se 
faz uma alteração... Inácio Ber-
nardo foi, Américo, Pereira.

Zófimo – Ele cortou a raiz. 
Não podou a árvore.

Shafee – É perigoso, por-
que, se amanhã tu cais… Eu 
acho que essas pessoas não 
dormem. No fundo, estão 
acordadas, estão a esperar da 
tua vez.

Zófimo – A rogarem pragas.

Shafee – E não só, estão 
com algum “dossier” a prepa-
rar. É preciso ter cuidado. O 
gajo varreu. Uma coragem tre-
menda que o gajo teve. Mar-
tinha… Todo o mundo, mano!

Zófimo – Às tantas, foi as-
sessorado, não foi iniciativa 
própria, aquilo.

Shafee – Mano, se fosse as-
sessorado, todos os ministros 
fariam isso.

Zófimo – Acho que disse-
ram: “Para a tua vida andar 
aqui, tira estes aqui. Estes é 
que estão a fazer o desporto 
não andar”. Shafee, se forem 
uns dois ou três ministros te-
rem com o Presidente da Re-
publica e dizerem: “Aquele 
vice-ministro de sei lá o quê, 
Senhor Presidente, não vale a 
pena, porque a sociedade está 
a dizer isto e aquilo”. “Mas 
vocês têm a certeza?”. “Sim, 
Senhor Presidente, temos 
a certeza. Tira aquele vice-
-ministro das Obras Públicas. 
Não funciona”. São pessoas 
de confiança que estão a dizer 
isso. O que é que ele vai fazer?

Shafee – E isso fizeram ao 
vice-ministro das Obras Pú-
blicas. Mas eu, no lugar dele, 
ficaria mais satisfeito onde ele 
está, porque ele é autónomo, 
define o que quer comprar, 
o que não quer. É o ministro 

lá. Dizem que fizeram festa, 
quando ele caiu daquele lugar.

Zófimo – É? Nas Obras Pú-
blicas? Mas porquê?

Shafee – Dizem que fizeram 
festas, algumas pessoas no 
Conselho de Ministros. Mas, 
sabes? Eu, no lugar dele, faria 
uma festa em casa, por ter ido 
para lá. E depois, sabes, vice-
-ministro, só jogas “game”, 
não fazes nada. Se apanhas um 
ministro chato, que não te dei-
xa manobrar, não fazes nada. 
E, hoje em dia, estamos entre 
amigos, aqui. No mínimo, 
tens que fazer para ti também. 
Quando estás naqueles cargos, 
tens que resolver alguns pro-
blemas teus e dos teus amigos.

Zófimo – Na história deste 
país, os vice-ministros nunca 
se deram bem com os minis-
tros.

Shafee – Dificilmente. Não 
vai aparecer um ministro a di-
zer: Aquele ‘dossier’ daquele 
concurso público, resolve lá”. 
Mano, não vai! Todo o ministro 
diz: “Traz aqui”. Podes dizer: 
“Chefe, podemos dar a este con-
corrente”. Vai dizer: “Não! Já 
haviam me mandado a pessoa 
tal”. E como é que tu vais dizer? 
Como é que vais fazer? E vou-
-te dizer uma coisa: é que todo 
gajo tem empresas hoje. Quan-
do tens um concurso, aquela 
porcaria já está superdireccio-
nada. Há dias, alguém me disse 
que “no tempo de Guebuza, ga-
nhavas mais concursos que no 
tempo do teu amigo Nyusi”. E 
é verdade, mano. Vou à Defesa, 
está tudo direccionado, vais à 
Saúde, está tudo direccionado, 
vai à Educação, está direccio-
nado, vai [a] não sei o quê, está 
dircecionado. Eu entrei agora 
num concurso do Ministério 
do Osvaldo. Mano, entrei com 
uma marca internacional. Cotei 
730 [mil]. O outro gajo cotou 
1,6 [milhão], ganhou o gajo. 
Vais fazer o quê? Barulho? Falei 
com o Osvaldo: “Como é que 
é?”. Disse: “Deixa lá, mano!”.

Zófimo – Está “nice”.

Shafee – Vamos tirar uma 
foto, quero pôr no Facebook.

Zófimo – Vamos avançar. 

casa. Para o fim do mês, temos 
o “Africano” em Durban. Eu 
disse: “Sarifa, vai”. Ela vive da-
quilo e foi atleta. Vou perseguir 
a ela para quê? Ganho o quê?

Zófimo – Não faz sentido. 
Eish! É raro, isso. Pessoas, pá!

Shafee – Vou-te dizer, eu, 
na Frelimo, estou a ser abati-
do mesmo, eu, ali… As pes-
soas pensam que, pelo facto 
de eu ser amigo do Nyusi… 
Ainda hoje me chamaram, 
disseram: “A pessoa tal vai e 

mente sobre ti a Nyusi, isto e 
aquilo…”. Eu disse: “Não sei 
o que a pessoa está a ganhar”.

Zófimo – A falar mal de ti, 
no Nyusi?

Shafee – Foram falar a Nyu-
si coisas sobre mim. O proble-
ma é que eu e Nyusi é uma 
amizade de dezasseis anos, 
quando ele não era nada nos 
“Caminhos de Ferro”. Não era 
nada. Quando ele era um sim-
ples funcionário. Depois, foi 
subindo aos poucos, e a ami-
zade minha na família dele… 
Na casa dele, eu frequentava. 
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interesse na decisão a tomar”.
Assim, a Comissão Central 

de Ética Pública deliberou: 
“Esta indicação suscita sérias 
dúvidas quanto à matéria de 
probidade pública, pois o Ban-
co de Moçambique, referido 
como detentor da totalidade 
do capital da ‘Kuhanha’, é a 
mesma entidade que arbitrou 
o processo e, em ultima ins-
tância, homologou o relatório 
da comissão de avaliação, e, 
as duas entidades [Banco de 
Moçambique e ‘Kunhana’] 
têm como dirigente a figura 

do senhor Rogério Zanda-
mela”, lê-se no documento.

No que diz respeito à si-
tuação de João Figueiredo, 
que sempre disse que quem 
devia explicar tudo era o go-
vernador do Banco de Mo-
çambique, a Comissão Cen-
tral de Ética Pública diz que 
é manifestamente ilegal a 
sua indicação definitiva, se 
bem que já era problemática 
a sua indicação provisória.

“O senhor João Figueiredo, 
ao ser nomeado presidente da 
comissão executiva provisó-

que parecia não 
constituir qual-
quer tipo de dúvi-
da para a opinião 

pública recebeu finalmente 
um cunho mais institucio-
nal e com base legal. Defini-
tivamente, há duas questões 
graves de violação da Lei de 
Probidade Pública no ne-
gócio do “Moza”, tal como 
o de Moçambique  sem-
pre afirmou. E se o Banco 
de Moçambique anunciou, 
em comunicado datado de 
1 de Agosto, o fim da ope-
ração “Moza” e o regresso 
à normalidade, a Comissão 
Central de Ética Pública, 
em deliberação datada de 
18 de Agosto, vem dizer que 
a operação foi, toda ela, ile-
gal.

É que Rogério Zandamela 
agiu como jogador e árbitro 
ao mesmo tempo, ao dirigir 
o processo de selecção do 
comprador do “Moza” e ao 
decidir colocar o Fundo de 
Pensões do Banco de Moçam-
bique, a “Kuhanha” – uma 
instituição de que ele próprio 
é o presidente do Conselho 
da Admnistração – a com-
prar as acções do “Moza”.

Uma deliberação da Comis-
são Central de Ética Pública, 
divulgada na tarde de domin-
go, indica claramente proble-
mas de questões éticas e de 
legalidade no concurso ganho 
pela “Kuhanha”. A Comis-
são Central de Ética Pública 
diz que Zandamela violou a 
alínea a) do Artigo 39 da Lei 
de Probidade Pública, que 
preconiza a existência de con-
flito de interesses “quando o 
servidor público seja titular 
ou representante de outra 
pessoa em participações so-
ciais ou acções em qualquer 
sociedade comercial, civil ou 
cooperativa que tenha interes-
se numa decisão, negócio ou 
qualquer outra relação de na-
tureza patrimonial, com a en-
tidade a que pertence ou tenha 

O

João Figieiredo Joana Matsombe

E João Figueiredo e Joana Matsombe dirigem o “Moza” ilegalmente.
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pessoa jurídica com quem 
tenha estabelecido relacio-
namento relevante em ra-
zão do seu cargo e a aceitar 
cargos nos órgãos sociais 
com pessoas jurídicas cujo 
objecto social ou activida-
de seja relacionado com o 

seu anterior cargo. O senhor 
João Figueiredo, ao aceitar a 
proposta da ‘Kuhanha’ para 
exercer o cargo de presiden-
te de Conselho Executivo do 
‘Moza Banco’ viola fron-
talmente as referidas dispo-
sições legais, encontrando-
-se numa situação ilegal”.

Joana Matsombe

Quanto à senhora Joana 
Matsombe, indicada como 
administradora do “Moza 
Banco”, depois de lá ter es-

tado em situação provisória 
vinda do Banco de Moçam-
bique, onde já foi admi-
nistradora, a Comissão de 
Ética Pública diz que está 
também em conflito de in-
teresses numa similaridade 
com a situação de João Fi-
gueiredo, pelo facto de ter 
sido nomeada administra-
dora provisória do “Moza 
Banco” na altura em que o 
banco estava a ser interven-
cionado e pelo facto de ter 
sido administradora do Ban-
co de Moçambique na altura 
em que tomou a decisão de 
intervencionar o “Moza”, 
aplicando-se assim as dispo-
sições previstas nas alíneas 
a) e b) do n.o 2 do Artigo 
46 da Lei de Probidade Pú-
blica, que impõe a proibição 
no período de dois anos. 

A Ordem dos Advogados 
de Moçambique exigiu, na 
terça-feira, a nulidade do 
processo que determinou a 
selecção da “Kuhanha”. O 
bastonário da Ordem dos 
Advogados afirmou que a 
única saída que existe é de-
clarar nula a decisão do Go-
vernador do Banco de Mo-
çambique e do seu elenco e 
mandar repetir o processo.

“Em virtude desta de-
cisão, há espaço para agir 

Foi um processo 
transparente

Em entrevista de balanço 
de todo o processo de resgate 
do “Moza”, João Figueiredo, 
há dias, disse ao jornal “Sa-
vana”, quando questionado 
sobre a legalidade, que o 
processo foi todo ele trans-
parente: “Julgo que hoje se 
pode dizer que todas as dú-
vidas que ainda pareciam 
subsistir foram dissipadas 
por ocasião da última con-
ferência de imprensa que S. 
Exa. o Governador deu. O 
processo foi transparente e 
objectivo. Salvámos o banco, 
reforçámos o sistema finan-
ceiro e contribuímos para a 
estabilidade económica. Os 
clientes, os depositantes, os 
fornecedores, enfim, todos os 

no sentido de se declarar 
nula esta decisão, e, relati-
vamente às nomeações, a 
consequência jurídica que a 
lei estabelece é a anulabili-
dade”, disse Menete, em de-
clarações ao jornal “O País”.

Menete afirma que as auto-
ridades judiciais devem agir 
em conformidade, tirando as 
devidas consequências jurí-
dicas e, no caso, exige que a 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica faça o seu papel que, 

‘stakeholders’ saíram a ga-
nhar. É isto que os cidadãos 
deste país queriam. Queriam 
uma solução credível e ver-
dadeira. Queriam salvar as 
suas poupanças e queriam 
ter um banco para o futu-
ro. Isso foi feito. E foi feito 
com a entrada de um novo 
accionista que acreditou no 
banco, no projecto futuro e 
na capacidade de transfor-
mar este investimento num 
investimento rentável e be-
néfico para si também. Re-
cordo que foi uma solução 
nacional, que reforçou ainda 
mais o estatuto de sermos 
verdadeiramente o único 
banco nacional. É isso que o 
mercado valoriza e é isso que 
faz aumentar a nossa credibi-
lidade e capacidade em fazer 
mais e melhor no futuro”. 

na sua opinião, “já devia ter 
agido faz tempo”. “Dada a 
nulidade, que é o mais grave, 
porque tem efeitos retroacti-
vos, naturalmente que, a ser 
confirmada por um tribunal, 
volta tudo à estaca zero, o 
que quer dizer que volta à 
situação em que o banco 
está a ser gerido pelo Banco 
Central e tem de se repetir o 
processo todo, ou é tomada 
uma outra decisão”, afirmou.

ria, foi circunstancialmente 
investido de poderes públi-
cos como gestor em nome do 
BM. Neste sentido, ao abri-
go do número 2 do Artigo 2, 
conjugado com o número 1 
do Artigo 3, ambos da Lei de 
Probidade Pública, o senhor 

João Figueiredo fica abran-
gido pelo sistema de conflito 
de interesses e proibições en-
quanto nomeado, ainda que de 
modo provisório, como gestor 
do ‘Moza Banco’, pelo BM.”

E a Comissão conclui: 
“Ao senhor João Figueiredo 
aplicam-se as disposições 
previstas nas alíneas a) e b) 
do número 2 do Artigo 46 
da LPP, que impõe a proibi-
ção no período de dois anos, 
contados da data da cessa-
ção de funções, de prestar 
qualquer tipo de serviço à 
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Instituto Nacional de Estatística recenseou 
cerca de 27 milhões de pessoas

Eleições em Angola

CNE de Moçambique chefia missão de 
observadores eleitorais da SADC

de Moçambique

de Moçambique

Estatística,  informou, tam-
bém na quarta-feira, que 
as províncias de Niassa, 
Cabo Delgado, Nampula e 
Maputo conseguiram su-
perar as metas projectadas.

“Niassa ultrapassou as pro-
jecções em 4% porcento, Cabo 
Delgado em 24%, Nampula 
em 23%”, disse Cirilo Tembe.

Dificuldades

O INE reporta algumas 
dificuldades, sobretudo nas 
zonas que foram afectadas 
pelos confrontos armados.

“Certo grupo de pessoas 
que não tinha entendido o sen-
tido do Censo causou alguma 

realizar-se esta quarta-feira 23 
de Agosto do ano em curso.

A CNE informou, na pas-
sada quinta-feira, que é re-
presentada pelo primeiro-
-vice-presidente, António 
Chipande, acompanhado 
por Paulo Cuinica, vogal e 

perturbação, tentando inibir 
o decurso normal do pro-
cesso”, disse Cirilo Tembe.

Informou também que os 
distritos de Moatize e Tsan-
gano (na província de Tete) e 
Morrumbula (na província de 
Zambézia) são os que  regis-
taram casos de perturbações, 
que poderão ter contribuído 
para que não se tenha atin-
gido os números  previstos 
da população a recensear.

Zona Centro mais 
complicada

As províncias de Tete, 
Zambézia e Manica, todas do 
centro do país, são apontadas 

porta-voz da CNE e coorde-
nador da Comissão de Re-
lações Internas e  Externas.

A missão integra nove das 
quinze Comissões Eleito-
rais do Fórum das Comis-
sões Eleitorais dos países da 
SADC, com 24 observadores.

como as mais complicadas no 
processo da recolha de dados.

Tete, por exemplo, tinha 
como projecção recensear 
2.723.010 pessoas, mas re-
gistou 1.969.149, o corres-
pondente a 72,3%. A provín-
cia da Zambézia tinha uma 
projecção de 5.043.120, mas 
registou 3.766.975 pessoas, 
o correspondente a 74,7%.

Sobre o Censo

Estiveram envolvidos no 
IV Recenseamento Geral da 
População e Habitação cerca 
de 196.000 mil pessoas, in-
cluindo agentes recenseado-
res, controladores e “líderes 
comunitários”. O Recensea-
mento incidiu sobre todos os 
agregados familiares do país 
e lugares que albergam pes-
soas, como hotéis, quartéis, 
lares de estudantes e hospitais.

O custo deste processo foi 
calculado em 75 milhões de 
dólares norte-americanos, 
fornecidos pelo Gover-
no moçambicano e pelos 
parceiros internacionais.

O  primeiro Recenseamento 
Geral da População em Mo-
çambique foi realizado em 
1980, cinco anos após a Inde-
pendência Nacional, seguin-
do-se os Recenseamentos de 
1987, 1997 e 2007, com um 
intervalo de dez anos entre 
cada um, como recomendam 
as boas práticas internacionais 
sobre censos populacionais.

O lançamento oficial da 
missão foi feito na passa-
da  sexta-feira, 17 de Agos-
to, através dum seminário 
com vários intervenientes 
no processo eleitoral, in-
cluindo os partidos políticos 
concorrentes, mas, desde a 
sua chegada e instalação, no 
dia 14 de Agosto, já foram 
realizados vários encontros 
com diversas partes interes-
sadas. (Bernardo Álvaro)

ados divulgados 
na passada quar-
ta-feira, pelo Ins-
tituto Nacional de 

Estatística indicam que, do 
total da população projecta-
da, (27.128.530), a operação 
da recolha de dados inscre-
veu 26.822.464 pessoas, o 
correspondente a 98,9%.

Estes dados não incluem os 
números colhidos na quarta-
-feira, 17 de Agosto, dia re-
servado para a última recolha.

Cirilo Tembe, porta-voz 
do Instituto Nacional de 

D

Comissão Nacio-
nal de Eleições de 
Moçambique chefia 
a Missão de Obser-

vação  do Fórum das Comis-
sões Eleitorais dos países da 
SADC nas eleições gerais da 
República de Angola, que vão 

A

  láudio Saúte
sauteclaudio@gmail.com
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INE aguarda pelo “sim’’ de 
Dhlakama para o recensear

de Moçambique

uma excepção para que ele 
seja também recenseado nos 
próximos dias. Até hoje [quar-
ta-feira da semana passada] 
ainda aguardávamos pela con-
firmação”, disse Cirilo Tembe.

Prorrogação por 24 horas

Cirilo Tembe acrescen-
tou que, dada a necessidade 
de se tentar alcançar as me-
tas previamente estabeleci-
das, o INE viu-se obrigado 
a alargar a data prevista para 
o processo de recolha de da-
dos, pelo menos por mais 
um dia, passando para 16 de 
Agosto o término desta fase.

 “Está definido na metodo-
logia do Censo que o dia 16 
serve para cobertura de casos 
residuais, para fazer o recen-
seamento das pessoas que, 

por várias razões, não foram 
recenseadas durante os quinze 
dias”, explicou Cirilo Tembe. 

e acrescentou que outras pes-
soas que não tenham estado 
no Censo, por razões de vária 

ordem, também serão abran-
gidos no dia 16 de Agosto.

porta-voz do Ins-
tituto Nacional de 
Estatística, Cirilo 
Tembe, disse que, 

até ao dia 16 de Agosto, aque-
la instituição aguardava pelo 
“sim” de Afonso Dhlakama, 
presidente da Renamo, para 
entrar nas matas do Goron-
gosa e proceder ao seu recen-
seamento.

Cirilo Tembe falava à im-
prensa durante um encontro que 
tinha como objectivo marcar o 
fim da operação da recolha de 
dados e dar o ponto da situação 
desta mesma fase. Cirilo Tem-
be disse que Afonso Dhlakama 
não foi abrangido pelo proces-
so por questões de segurança.

“O líder da Renamo, Afon-
so Dhlakama, mandou-nos 
aguardar, pelo que abrimos 

O

publicidade
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Na província de Niassa

Dez caçadores furtivos tanzanianos e 
um moçambicano condenados por 
exploração ilegal de recursos

Três indivíduos linchados na Beira

de Moçambique

de Moçambique

anos); Issufo Comba, de 55 
anos de idade, e Abel Gabriel, 
de 32 anos (condenados a pena 
de prisão de quatro anos).

Além de cumprirem penas 
de prisão, os réus deverão 
pagar uma multa de cerca de 
1.000.000,00 de meticais pelos 
danos causados ao ambiente.

Segundo as autoridades mo-
çambicanas, os indivíduos aci-
ma referidos foram condena-
dos no âmbito da Lei 16/2014, 
de 20 de Junho, a Lei de Con-
servação, em vigor na altu-
ra da prática das infracções.

Em Maio deste ano, a Lei 
16/2014 foi alterada e repu-

sada no Bairro da Munha-
va (dois deles) e no Bairro 
do Macurungo, na cidade 
da Beira, engrossando as 
estatísticas de linchamen-
tos nesta cidade. Só neste 
ano, dez supostos ladrões 
foram alvo da “justiça po-
pular”.

blicada pela Lei 5/2017, de 11 
de Maio, a Lei de Protecção, 
Conservação e Uso Susten-
tável da Diversidade Bioló-
gica, que estende a moldura 
penal para infracções simila-
res às praticadas pelos conde-
nados para penas de prisão 
que variam de 12 a 16 anos.

Devido ao facto de os réus 
serem cidadãos estrangeiros e 
por se encontrarem encontra-
rem-se numa situação ilegal e 
em face da superlotação dos 
estabelecimentos penitenciá-
rios moçambicanos, o tribunal 
emitiu um mandado no qual 

Segundo Manuel Inácio, “lí-
der comunitário” do Bairro da 
Munhava, disse que os dois la-
drões linchados naquele bairro 
tinham idades entre 25 a 30 
anos e que foram surpreendi-
dos a roubar bens no interior de 
uma residência naquele bairro.

A população pegou utili-

decide que, dentro de um prazo 
de vinte dias, deverão ser repa-
triados para o país de origem.

Para concretizar a medida, a 
Reserva Nacional do Niassa em 
colaboração com a Polícia da 
Guarda Fronteira e os Serviços 
de Migração estão a tentar criar 
condições logísticas necessá-
rias para o acompanhamento 
dos condenados até àTanzânia.

No total foram onze conde-
nados, dos quais um é moçam-
bicano, de nome Abel Gabriel, 
sobre quem o tribunal decidiu 
que, em vez da pena de prisão, 
vai cumprir uma pena alternati-
va de prestação de trabalho so-

zou pneus e combustível, e os 
dois foram queimados vivos.

A falta de patrulhamento 
policial nas vias públicas e 
nos bairros periféricos da ci-
dade da Beira origina estes 
casos de linchamento, confor-
me reconheceu recentemen-
te o administrador da Beira, 

cialmente útil, prevista no n.o 3 
do Artigo 90 do Código Penal.

O Governo diz que, nos últi-
mos anos, tem estado a procurar 
conter acções que colocam em 
causa a conservação da biodi-
versidade, através da melhoria 
do quadro legal, com o agrava-
mento de penas privativas de 
liberdade para indivíduos im-
plicados nos crimes ambien-
tais, através da implementação 
do Plano Nacional do Marfim 
e do Rinoceronte e através da 
melhoria das parcerias públi-
co-privadas no combate aos 
crimes contra o meio ambiente.

João Oliveira, que falava à 
margem das celebrações do 
dia da cidade da Beira. João 
Oliveira acrescentou que  os 
novos casos de linchamento 
que se registam devem-se à 
falta de actuação dos agentes 
da lei e da ordem nos bairros.

m grupo de dez 
indivíduos de na-
cionalidade tan-
zaniana que se 

dedicava ao garimpo vai ser 
repatriado para o seu país 
de origem dentro de dias, 
depois de aqueles indivíduos 
terem sido condenados pelo 
Tribunal Judicial do Distrito 
de Mecula, na província do 
Niassa.

A Administração Nacional 
das Áreas de Conservação in-
formou na passada quarta-fei-
ra, 16 de Agosto, que o grupo 
é acusado de cometer crimes 
de pesquisa e exploração de 
recursos minerais dentro da 
Reserva Nacional do Niassa.

Os indiciados são:  Mue-
mede Makocha, de 50 anos 
de idade, Dula Cahtuanga, de 
20 anos, (condenados a pena 
de prisão de um ano e dois 
meses); Venaci Abdala, de 50 
anos de idade, Crispino Mrope, 
de 33 anos, Achimo Ndengue, 
de 32 anos (condenados a pena 
de prisão de três anos); Ra-
chide Rachide, de 18 anos de 
idade, Shalumo Shalumo, de 
27 anos (condenados a pena de 
prisão de quatro anos); Moisés 
Naipa, de 43 anos de idade, e 
Issa Bacar, de 25 anos (conde-
nados a pena de prisão de seis 

rês indivíduos fo-
ram linchados em 
diferentes circuns-
tâncias nas ma-

drugadas de sexta, sábado 
e domingo, da semana pas-

U

T

  ernardo Álvaro
rabucane@gmail.com
B

  osé Jeco
 josejeco@gmail.com
J



Canal de Moçambique | quarta-feira, 23 de Agosto de 2017

Nacional

19

publicidade

Havia sido raptado em Maio de 2016

Achado corpo de Salmo Tomé Joaquim 
da Assembleia Provincial de Sofala

de Moçambique

vincial de Sofala pelo círcu-
lo eleitoral de Marínguè em 
representação da Renamo e 
era também chefe distrital da 
Mobilização deste partido.

Tinha sido raptado em 
2016, quando ia de Marínguè 
para a cidade da Beira, onde 
iria participar numa sessão 
da Assembleia Provincial.

O delegado distrital da 
Renamo em Marínguè, An-
tónio Campira, disse ao 

de Moçambique que 
Salmo Tomé Joaquim, na 
qualidade de membro da Re-
namo,  temendo dos actos 
macabros dos esquadrões da 
morte da Frelimo, havia-se 
refugiado na cidade da Beira.

Segundo António Campira, 
tendo em vista que estava pres-
tes a iniciar-se a sessão da As-
sembleia Provincial e porque 
o pagamento de subsídios aos 

membros durante a sessão de-
pende da apresentação de uma 
guia de marcha do ponto de 
proveniência, Salmo Tomé Joa-
quim deslocou-se a Marínguè, 
a fim de ir buscar a sua guia.

Aconteceu que, tendo apa-
nhado um “chapa”, para re-
gressar à Beira, o “minibus” 
viria a ser bloqueado na região 
de Piro por um carro da PRM 
em que vinham a bordo ele-
mentos fardados com o unifor-
me da Unidade de Intervenção 
Rápida,  da Forças Armadas 
de Moçambique e da Brigada 
Anticrime, que mandaram des-
cer todos os passageiros, ale-
gando que tinham ordens para 
levar Salmo Tomé Joaquim.

Seguidamente, depois 
de ele descer, amarraram-
-no e começaram a bater-lhe, 
tendo posteriormente sido 
dado como desaparecido.

Graças a denúncias de cida-
dãos que presenciaram o ce-
nário, o corpo foi encontrado 
enterrado próximo de uma uni-
dade das forças governamen-
tais na região de Kigweche, 
próximo da montanha Kungwe, 
mas tanto os familiares como 
os membros da Renamo tive-
ram medo de se deslocarem no 
local por temerem represálias. 

Mas na quinta-feira, o pai, a 
mãe, o irmão mais novo da víti-
ma e um membro da Comissão 
Política da Renamo em Marín-
guè dirigiram-se ao local que 
lhes havia sido indicado pelos 
cidadãos que fizeram a denún-
cia, tendo achado um crachá da 
Assembleia Provincial com o 
nome de Salmo Tomé Joaquim.

A Renamo diz que 
vai apresentar uma no-
tificação sobre o caso.

s oficiais militares 
do Governo e da 
Renamo que fazem 
parte do Grupo de 

Verificação e Monitoria da 
Cessação das Hostilidades 
Militares na região centro e 
norte do país, esteve na pas-
sada quarta-feira, no distrito 
de Marínguè, na província de 
Sofala, no cumprimento da 
sua missão e foram notifica-
dos pelos familiares de um dos 
membros da Renamo que foi 
assassinado pelas forças mi-
litares do Governo no dia 29 
de Maio de 2016, depois de ter 
sido raptado na região de Piro.

A vítima chamava-se Sal-
mo Tomé Joaquim e era 
membro da Assembleia Pro-

O
  ernardo Álvaro
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onselho de Minis-
tros diz que vai 
realizar mudanças 
significativas na lei 

cambial actualmente em vi-
gor no país.

A porta-voz da sessão 
semanal do Conselho de 
Ministros, Ana Comuana, 
anunciou a aprovação do de-
creto sobre a revisão do regu-
lamento da lei cambial, Lei 
n.o 11\2009, de 11 de Mar-

ço, aprovada pelo Decreto n.o 
83\2010, de 31 de Dezembro.

Segundo Ana Comuana, 
com esta revisão, o Governo 
pretende reforçar o poder e o 
papel do Banco de Moçam-
bique relativamente ao con-
trolo cambial, enquanto au-
toridade cambial do Estado.

Sem entrar em detalhe sobre 
os aspectos de especialidade a 
alterar, o Governodiz que pre-
tende também assegurar uma 
actuação mais flexível do Ban-

co de Moçambique e permitir 
uma maior capacidade de in-
tervenção em tempo oportuno, 
sempre que se mostrar neces-
sário, tendo em conta a realida-
de económica e social do país.

Perante a insistência dos jor-
nalistas que cobriram a sessão 
de informação semanal, Ana 
Comuana explicou que há algu-
mas atribuições relativas a ques-
tões cambiais que, na actual le-
gislação, são da competência do 
Conselho de Ministros, e o que 

este está a tentar fazer é que esses 
poderes normativos sejam da al-
çada do Banco de Moçambique.

A actual lei cambial moçambi-
cana vigora desde 11 de Julho de 
2011. O seu objectivo principal 
é o controlo de actos, negócios, 
transacções e operações realiza-
das entre residentes ou não resi-
dentes que resultem ou possam 
resultar em pagamentos ou re-
cebimentos sobre o exterior, ou 
que sejam qualificadas por lei 
que sejam operações cambiais.

Em Moçambique, o levanta-
mento de valores em moeda es-
trangeira está limitado ao mon-
tante máximo de 5000 dólares 
americanos por transacção e 
também à apresentação de um 
plano de viagem. Montantes 
até 10.000,00 meticais ou 5000 
dólares em notas não têm de ser 
declarados no momento de en-
trada ou de saída do país, mas 
a abertura e movimentação de 
contas bancárias em moeda 
nacional por não residentes 
está sujeita a autorização pré-
via do Banco de Moçambi-
que. (Eugénio da Câmara)

Governo vai alterar lei cambial

20

FACIM vai custar ao Estado 
cinquenta milhões de meticais  

de Moçambique

de Moçambique

“Dos três mil expositores 
esperados, 1940 são empre-
sas nacionais e 540 estran-
geiras. Se estes números 
mantiverem até ao dia 20, 
haverá uma diminuição dos 
participantes, em compa-
ração com o ano passado”, 
disse Lourenço Sambo.

Em 2016, a Feira registou 
uma participação de 2500 

empresas nacionais, 750 
empresas estrangeiras e um 
total de 92.000 visitantes.

Lourenço Sambo expli-
cou que, para a realização 
desta Feira, serão gastos 
cerca de 50 milhões de 
meticais, um valor que 
se espera que venha a ser 
compensado pelo número 
de participantes na Feira.

Bielorrússia, a grande 
novidade

A grande novidade nas 
novas participações é a en-
trada da Bielorrússia, que 
vai participar pela primeira 
vez na história da FACIM.

Entre os países que já con-
firmaram a sua presença 
incluem-se Portugal, Alema-
nha, Reino Unido, Reino dos 
Países Baixos, África do Sul, 
Tanzânia, Zâmbia e Angola.

Oito autocarros para 
transporte

O director de operações 
na Empresa Municipal de 
Transportes Público de Ma-
puto, Nelson Massango, 
anunciou que a empresa vai 
garantir o transporte para as 
pessoas que quiserem ir à Feira.

“Preparámos oito autocarros 
para levar as pessoas à FACIM. 
Destes, quatro são exclusivos 
para levar as pessoas à Feira. 
Os outros vão passar pela FA-
CIM e seguem pra outros pon-
tos”, disse Nelson Massango.

Prevê-se que sejam transpor-
tadas pela EMTPM, durante 
o período de duração da FA-
CIM, cerca de 15.000 pessoas, 
a uma média de 2000 por dia.

erminou no do-
mingo o prazo de 
inscrição dos ex-
positores que vão 

participar na 53.ª edição 
da Feira Internacional de 
Maputo (FACIM). Lem-
bre-se que, inicialmente, 
a data para o término das 
inscrições estava marcada 
para 15 de Agosto, mas 
havia sido prorrogada até 
domingo, 20 de Agosto.

Lourenço Sambo, direc-
tor-geral da Agência para 
a Promoção de Investimen-
to e Exportações, disse, na 
semana passada, em con-
ferência de imprensa, que 
a ideia da prorrogação é a 
de tentar alcançar o maior 
número possível de expo-
sitores, porque o processo 
está a demonstrar uma cer-
ta timidez, a avaliar pelo 
número de expositores já 
inscritos até ao momento.

As projecções do Ministé-
rio da Indústria e Comércio 
apontam para 93.000 visi-
tantes e 3.000 expositores, 
que incluem empresas na-
cionais, empresas estrangei-
ras e instituições públicas.

T
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do um contentor com fogo.
Os munícipes também se 

queixam da questão do trans-
porte público, sobretudo do 
encurtamento de rotas. Nas 
horas de pico, principal-
mente à noite, é praticamen-
te impossível apanhar um 
“chapa” do Maquinino para 
o Estoril sem que este en-
curte a rota. Neste percurso, 
por exemplo, que normal-
mente custa 9,00 meticais, 
os munícipes chegam a pa-
gar 21,00 meticais, devido 
ao encurtamento de rotas.

Daviz Simango disse que 
está a par da situação, pois 
a inquietação dos muníci-
pes também constitui preo-
cupação para o Conselho 
Municipal. “Não estamos 
esquecidos, e é só uma ques-
tão de tempo, e vamos tra-
balhar e prometemos sair 
destes problemas o mais 
breve possível”, disse o pre-
sidente do Conselho Mu-
nicipal da cidade da Beira.

Daviz Simango diz que chuvas fora 
da época aumentaram os buracos.

Beira celebra 
110 anos com 
o problema 
dos buracos 
nas estradas

cidade da Beira, 
capital provincial 
de Sofala, cele-
brou no último 

domingo, 110 anos de ele-
vação à categoria de cida-
de.

Uma das principais do-
res de cabeça da cidade tem 
sido as estradas. Sobre este 
problema, o presidente do 
Conselho Municipal da Bei-
ra, Daviz Simango, disse 
que as mudanças climáticas 
e a queda irregular da chu-
va dificultaram a manuten-
ção e aumentou buracos nas 
estradas da cidade da Beira.

Durante as celebrações, Da-
viz Simango apontou o trans-
porte público, o lixo e os bu-
racos nas vias públicas como 
as principais preocupações.

Daviz Simango disee 
que as chuvas têm redu-
zido a zero os esforços 
do Conselho Municipal 
para reabilitar as estradas.

Sobre o lixo, Daviz Siman-
go disse que foram distribuí-
dos 350 contentores de lixo 
em todos os bairros, e que a 
sua administração encontrou 
apenas oito quando assumiu 
o poder em 2003. Disse tam-
bém que uma parte desses 
contentores foi destruída de-
vido ao mau uso, sendo mais 
preocupante a colocação de 
fogo nos contentores. Segun-
do foi dito, o Conselho Mu-
nicipal já perdeu uma viatura 
de recolha por ter transporta-

A
  osé Jeco, na Beira
 josejeco@gmail.com
J

Daviz Simango



Canal de Moçambique | quarta-feira, 23 de Agosto de 2017

Nacional

22

Anuncie no

Contacte-nos:
canalipdfs@gmail.com ou graficocanalmoz@gmail.com

Telefone: (+258) 82 36 72 025 | (+258) 84 31 35 996 | (+258) 82 30 53 185

de Moçambique e

publicidade

Crianças albinas recebem 
protectores solares

de Moçambique

ção da população albina no 
país, sobretudo as crianças.

Nelson Bernardo explicou: 
“As crianças albinas preci-
sam de protector solar para 
a sua pele, porque são vul-
neráveis ao cancro de pele”.

A uma pergunta sobre a 
especificidade dos protecto-
res que vão ser distribuídos, 
Nelson Bernardo respondeu 
que são frascos contendo uma 
pomada para as crianças apli-
carem na pele. “Temos 250 
protectores para igual número 
de crianças. Neste momento 
temos registados 20 menores. 
Estamos a lutar para garantir 
que crianças albinas tenham 
um tratamento trimestral de 

protecção solar. É uma coisa 
que nunca aconteceu em Mo-
çambique. O Governo sempre 
diz que não tem dinheiro para 
isso. Tivemos que nos ‘virar’”, 
disse Nelson Bernardo, quan-
do contactado telefonicamente 
pelo nosso jornal, e acrescen-
tou que, enquanto decorre o 
processo de distribuição gra-
tuita, a organização espera 
receber muito em breve um 
lote de cerca de 2500 estojos 
de protectores solares que de-
verão ser distribuídas aos al-
binos das províncias de Nam-
pula (1500), Manica, (500) 
e Cabo Delgado (500), onde 
se supõe que reside a maior 
parte dos cerca de 30.000 

albinos moçambicanos.
Nelson Bernardo diz que, 

como resultado de um esforço 
conjunto entre a Albimoz e o 
Conselho Municipal de Mapu-
to, chega ao país, no próximo 
mês de Setembro, uma equipa 
de especialistas portugueses 
oftalmologistas, para a realiza-
ção de exames gratuitos à vista 
e posterior oferta de óculos.

A Albimoz diz que a doação 
foi possível graças ao apoio 
de parceiros, instituições e 
pessoas de boa vontade, que 
se juntaram e angariaram este 
material. “Já submetemos um 
pedido ao Ministério da Eco-
nomia e Finanças para uma 
intervenção nas taxas de desal-

fandegamento, mas ainda não 
temos resposta. Os produtos 
chegam e demoram muito tem-
po para sair porque, não temos 
dinheiro, depende tudo dos 
nossos parceiros”, explicou 
o coordenador da Albimoz.

A Albimoz é uma organi-
zação não-governamental 
sem fins lucrativos e de soli-
dariedade social com atribui-
ções de promoção da defesa, 
protecção e assistência social 
a pessoas com albinismo e 
seus agregados familiares, 
pobres, mulheres, crianças 
e velhos, pessoas com defi-
ciência e pessoas com doen-
ças crónicas e degenerativas.

Associação de 
Apoio aos Albinos 
de Moçambique 
(Albimoz) promo-

veu na passada sexta-feira, 
em Maputo, uma cerimónia 
de oferta de vinte estojos 
de protectores solares para 
igual número de crianças al-
binas pobres.

Nelson Bernardo, coorde-
nador da Albimoz, que re-
velou o facto, explicou que 
iniciativa está inserida nos 
esforços da sua organização 
para a protecção e valoriza-

A
  ugénio da Camara

eugeniodacamara@yahoo.com.br
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Arão Júnior, presidente da Comissão Provincial de Árbitros da cidade de Maputo

Filipe Johane, secretario-geral da FMF

Arbitragem: a bomba que pode 
rebentar no Campeonato da 
Segunda Divisão 

de Moçambique

árbitros já ensaiaram uma 
greve, o que não está a acon-
tecer, devido à intervenção 
das Comissões Provinciais.

“A Federação Moçam-
bicana de Futebol não tem 
árbitros. Os árbitros são 
das Comissões. Mesmo no 
‘Moçambola’ há três jorna-
das sem subsídios. Os pro-
blemas de arbitragem são 
à escala nacional”, disse.

FMF reconhece atrasos

O secretário-geral da Fe-
deração Moçambicana de 

Futebol, Filipe Johane, reco-
nhece o atraso no pagamento 
de salários e diz que a atri-
buição de fundos atrasou-se

“Enquanto a Liga Mo-
çambicana de Futebol atri-
bui os fundos a cada jor-
nada no ‘Moçambola’, na 
Segunda Divisão pagamos 
em prestações. É normal 
aparecer um árbitro a di-
zer que se está a dever-lhe. 
Este ano, houve atraso, tal 
como aconteceu no ano 
passado. Pagamos median-
te a disponibilidade”, disse.

s árbitros que api-
tam os jogos do 
Campeonato Na-
cional da Segun-

da Divisão ameaçam para-
lisar as suas actividades a 
qualquer momento, devido 
à falta de salários.

Segundo soube o “Canal de 
Moçambique”, do presidente 
da Comissão Provincial de 
Árbitros da cidade de Mapu-
to, Arão Júnior, as Comissões 
á escala nacional é que estão a 
persuadir os homens do apito 
para não entrarem em greve. 
Mas vontade não lhes falta.

“Neste ano, os árbitros ain-
da não receberam. Um árbitro 
sai de Maputo para Chókwè, 
Xai-Xai, Homoíne ou Vilan-
culos sem nada, mas lá preci-
sa de dormir para, no dia se-
guinte, apitar. Eles, como não 
podem falar, por temerem re-
presálias, preferem paralisar 
a actividades, mas as Comis-
sões têm amainado a situação 
”, disse Arão Júnior e acres-
centou que as Comissões Pro-
vinciais têm vindo a evitar a 
greve dos árbitros por consi-
derarem que o facto pode ge-
rar um caos nestas provas, que 
já caminham para o fim, além 
de que saem prejudicados.

Segundo o semanário 
desportivo “Desafio”, os 

O
  láudio Saúte

sauteclaudio@gmail.com
C
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Inácio Vilanculos, treinador das camadas de formação 

No distrito de Vilankulo

Abertura de furo de água num 
campo de futebol gera polémica

Campeonatos nacionais de atletismo 
realizam-se em Chimoio

de Moçambique

prometido. Há barulho, sim. 
Vieram abrir um furo de água 
aqui e deixaram. Uma das 
condições para se começar as 
obras do supermercado neste 
local era fazer dois campos. 
Um campo em Cachane e ou-
tro em Matsequetane”, disse 
Inácio Vilanculos e acrescen-
tou que os investidores de-
viam ir abrir espaço e colocar 
balizas para que, no início 
deste ano, as obras do super-
mercado começassem, mas 
acabou passando para o mês 
de Agosto, que está a terminar.

“Não estamos em altura de 
fazer nove quilómetros, por-
que trabalhamos com crianças 
de doze anos. Este campo está 

Os campeonatos de juvenis e ju-
niores serão nos dias 30 e 31 de 
Agosto. Os seniores entram em 
acção nos dias 2 e 3 de Setembro 

Segundo o comunicado n.º 
13 /FMA/PR/2017, não será 
atribuída qualquer pontuação 

no centro da cidade. Quem 
sai da zona central, do Aero-
porto, Alto Macassa, Desse, 
“5.º Congresso”, “7 de Setem-
bro”, “19 de Outubro”, “16 
de Junho” tem acesso fácil ao 
campo. Mas Chibuene não faz 
parte do município. O campo 
Matsequetane só pode benefi-
ciar o Bairro Expansão”, disse.

Informou que a comunidade 
já se reuniu com Assembleia 
Municipal, na pessoa do seu 
presidente, com a inspecto-
ra provincial da Juventude, 
e a última reunião foi com o 
vice-presidente da Assembleia 
Municipal, mas sem solução.

“A resposta destas pessoas é 
de que não se pode vender o 

aos atletas que não alcança-
rem os mínimos referidos 
na tabela de pontuação. Para 
a classificação individual e 
colectiva, são considerados 
os melhores tempos ou mar-
cas no final de cada prova.

campo. O padre de Vilankulo 
já esteve na Assembleia Mu-
nicipal em representação das 
igrejas, perguntou por que 
construir a loja no campo, e 
responderam que o investidor 
é que escolheu aqui”, disse.

Um outro treinador de 
crianças, que não quis iden-
tificar-se disse que, há três 
meses esperava-se a visita do 
ministro da Juventude e Des-
portos, Alberto Nkutumula, 
mas este, à última hora, não 
foi, e isso levanta suspeitas.

“Estávamos preparados 
para entregarmos um abaixo-
-assinado, mas disseram que 
[ele] estava mal disposto e não 
viria. O director provincial da 
Juventude e Desportos, Quiri-
no Gulube, disse á rádio públi-
ca que não se ia vender o cam-
po, mas vieram abrir o furo 
que vai alimentar as obras. Eu 
queria pedir ao ministro para 
deixar o carro aqui e ir lá a pé, 
sentir a distância do local onde 
querem montar os campos. 
Mas ele não veio. Estamos 
contra a venda do campo”, 
disse e acrescentou que estas 
crianças serão marginais. Na-
quele campo treinam e jogam 
quinze equipas do “recreati-
vo”, dez de iniciados e oito 
de juvenis. No “recreativo” 
são equipas de Governo, car-
pinteiros, mecânicos, “tcho-
pelas”, pescadores e outros

“Se dizem que vão construir 
dois campos, sendo um no 
Sul da vila e outro no Norte, 

Os atletas do escalão de ju-
venis poderão participar em 
todas as provas, com a excep-
ção dos 3000 metros obstá-
culos, 5000 metros, 10.000 
metros e peso de 72,60kg.

Os atletas juvenis que partici-

com balneários e bancadas, 
por que é que o centro comer-
cial não vai para essas zonas 
onde não há conflitos. Como 
é que o Comité da Frelimo ao 
nível da zona homologou a 
venda do campo?”, pergunta.

Vereador diz que 
supermercado só depois 

de construir campos

Naimo Zubaide, verea-
dor para a Área do Despor-
to, Cultura, Tempos Livres e 
Recreação no município de 
Vilankulo, disse, em contacto 
com o de Moçambique

, que o supermercado só será 
construído naquele local quan-
do os investidores construírem 
os dois campos nos locais e 
nas condições acordados e 
que constam na deliberação 
da Assembleia Municipal.

“Confirmo, sim, que foi 
aberto um furo no campo, 
mas não estão a construir. 
Depois de terminar a cons-
trução dos dois campos, o 
Conselho Municipal vai ins-
peccionar e autorizar”, disse.

Questionado sobre as razões 
da abertura do furo de água 
num campo que a comunidade 
usa para jogar, Zubaida respon-
deu: “O furo foi aberto como 
preparação do início das obras 
do supermercado, se tudo tiver 
terminado. Neste momento, 
eles não estão a construir. Ape-
nas estão a preparar”, disse.

parem em corridas de distância 
igual ou superior a 800 metros 
não poderão participar noutra 
corrida nesta jornada, indepen-
dentemente da ordem de partici-
pação nessa prova. (Redacção)

abertura de um 
furo de água num 
campo de fute-
bol, no município 

de Vilankulo, província de 
Inhambane, está a gerar 
conflito entre os desportistas 
e as autoridades municipais. 
Tudo começou com aber-
tura de um furo de água no 
campo de futebol que está 
no centro da vila de Vilanku-
lo, para a construção de um 
supermercado pelo grupo 
“Avant Mozambique”.

Segundo os desportistas, 
só em volta daquele campo 
existem oito escolas – Escola 
Primária Completa da Sede, 
Escola Secundária de Vilanku-
lo, Escola “Acácio Cuambe”, 
Escola Secundária de Muco-
que, Escola Primária Comple-
ta do Aeroporto, Escola Pri-
mária Completa de Gamela, 
Escola Primária Completa “16 
de Junho” e Escola Primária 
Completa “18 de Abril” –, e 
as crianças usam aquele espa-
ço para a prática de desporto.

Inácio Vilanculos, treinador 
das camadas de formação, 
disse que um dos campos que 
os investidores prometeram 
construir está em Cachane, 
a nove quilómetros da vila.

“Estamos revoltados com 
o município e partido. Ven-
deram e não estão a honrar o 

ão realizar-se na ci-
dade de Chimoio, 
na província de 
Manica, de 28 a 3 

de Setembro, os campeonatos 
nacionais de atletismo. A prova 
está dividida em três escalões. 

A
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  láudio Saúte
sauteclaudio@gmail.com
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Observatório Cultural de Moçambique 
anuncia financiamento para iniciativas 
culturais em Maputo

de Moçambique

pequenas associações ainda 
em processo de formação, se-
deadas na cidade de Maputo.

O objectivo do apoio inclui 
a concessão de oportunidades 
a pequenas iniciativas locais 
para o seu registo e oficializa-
ção, o que concorre para a sua 
institucionalização, incluindo 
promoção da governação in-
terna; a promoção de inicia-

tivas criativas sobre a arte e 
a cultura nos bairros dos ar-
redores da cidade de Maputo.

Para além disso, o Observa-
tório Cultural de Moçambique 
vai financiar pequenas acti-
vidades, projectos ou ideias 
e  espetáculos, seminários, 
trocas de experiência, na dan-
ça, teatro, música, literatura, 
pintura, escultura, fotogra-

fia, moda, e pequenos docu-
mentários de áudio e visual.

O valor máximo da iniciati-
va é de 175.000,00 meticais e 
não cobre os custos de remune-
rações e aluguer de escritórios.

Para ser elegível para a ini-
ciativa, a agremiação deverá 
reunir as seguintes condições: 
apresentar um projecto, inicia-
tiva ou ideia criativa exequível 

e de curta duração (até trinta 
dias); não  estar registada ofi-
cialmente, mas realizar ac-
tividades há pelo menos um 
ano; ter equilíbrio de género, 
tanto na constituição como 
na iniciativa; ser inclusiva na 
sua constituição; estar locali-
zada num dos bairros dos ar-
redores da cidade de Maputo.

Observatório Cul-
tural de Moçam-
bique (OCULTU) 
tem estado a im-

plementar, desde o passado 
mês de Julho, um projecto-
-piloto de advocacia na área 
cultural na cidade de Mapu-
to, com o apoio da Coopera-
ção Suíça. 

Agora, anunciou um fi-
nanciamento de 175.000,00 
meticais para iniciativas 
sobre a arte e a cultura 
nos arredores de Maputo.

Uma nota do Observató-
rio Cultural de Moçambique 
recebida na nossa Redacçao, 
indica que este financiamento 
abarca seminários (diálogos 
sobre cultura) e a capacitação 
institucional de organizações 
do sector das artes e da cultura.

Ainda no âmbito deste pro-
jecto, o Observatório Cultural 
de Moçambique vai conceder 
apoio a artistas, movimen-
tos e grupos organizados, 
através de pequenas acções 
e pequenas iniciativas cria-
tivas nas artes, sobretudo 

O
  ugénio da Camara

eugeniodacamara@yahoo.com.br
E
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de Moçambique
Assinaturas

(*)  Distribuição ao domicílio, em Maputo
(**) Inclui porte. Pode ser pago em meticais ao câmbio do dia

Destino    Período de Contrato         Período de Contrato                     Período de Contrato

             3 Meses                   6 Meses         12 Meses

Singulares            1,225.00 Mt                2,450.00 Mt        4,900.00 Mt

Privados (*)                1,450.00 Mt                2,900.00 Mt        5,800.00 Mt

Estado(*)          1,525.00Mt                3,050.00Mt       6,100.00Mt

Embaixadas e ONG´s(*)         1,625.00Mt                3,250.00Mt       6,500.00Mt

Países da SADC (**)              450 R        890 R            1700 R

Resto do Mundo(**)              180 €                                 300 €                          550 €
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Programação para o
período de 23 a 29 de Agosto 

LITERATURA E LIVROS

23 de Agosto (quarta-feira)
 Debate subordinado ao tema 

“Diálogos do Índico – Cultura 
e Literatura Goesa de Língua 
Portuguesa”, às 18h00, no 
Centro Cultural Português, em 
Maputo.

24 de Agosto (quinta-feira)
 Lançamento do livro “Igni-

ção dos Sonhos”, de Melita 
Matsinhe, às 8h00, Fundação 
Fernando Leite Couto.

 Lançamento do livro “Na 
Terra dos Sonhos”, às 17h30, 
no Centro Cultural Português, 
em Maputo.

CINEMA

24 de Agosto (quinta-feira)
 Mostra Mensal de Docu-

mentários – Meio Ambiente, 
às 18h30, no Centro Cultural 
Brasi-Moçambique.

30 de Agosto (quarta-feira)
 Abertura da Mostra Latino-

-Americana de Cinema, às 
18h30, no Centro Cultural 
Brasi-Moçambique.

DANÇA

26 de Agosto (sábado)
 “Dança e artes no distri-

to”, às 10h00, na Associaçao 
“Dans’ Artes”, na Matola-Rio.

EXPOSIÇÕES

Até 29 de Agosto
 “Living Art, uma etnografia 

estética das artes contempo-
râneas”, às 19h00, no Centro 
Cultural Franco-Moçambicano

PALESTRAS, 
SEMINÁRIOS E 

CONFERÊNCIAS

23 de Agosto (quarta-feira)
 “CidArte: as artes no pro-

cesso de (re)construção dos 
espaços públicos”, às 15h00, 
na Escola de Comunicação e 
Artes. Entrada livre.

 “Dança contemporânea em 
Moçambique”, com Virgílio 
Sitole, às 17h00, no Centro 
Cultural Brasil-Moçambique. 
Entrada livre.

23 de Agosto (quarta-feira)
 Debate sobre “Plantações 

florestais: Estados, empresas e 
comunidade – o caso de Portu-
gal”, às 14h30, na Universida-
de Pedagógica.

24 de Agosto (quinta-feira)
 Conferência Internacional 

de Tóquio sobre o Desenvol-
vimento de África, às 8h00, no 
Centro Internacional de Con-
ferências “Joaquim Chissano”.

26 de Agosto (sábado)
 Debate sobre prostituição in-

fantil, às 8h30, no Parlamento 
Infantil da cidade de Tete.

ESPECTÁCULOS 
E CONCERTOS

25 de Agosto (sexta-feira)
 Paula Fernandes, às 20h00, 

no Campus da UEM. Entrada: 
2500,00mt.

 Concerto de Siya Makuzeni, 
às 20h30, no Centro Cultural 
Franco-Moçambicano.

 “João Cabral Project” – “Rio 
de Sonhos”, às 18h00, na Fun-
daçao Fernando Leite Couto.

ENTRETENIMENTO

25 de Agosto (sexta-feira)
 “Rage & Banda”, às 22h00, 

no Café-Bar “Gil Vicente”. 
Entrada: 300,00mt.

 “Recordando o Búzio”, às 
22h00, no “Coconuts Live”.

26 de Agosto (sábado)
 Deltino Guerreiro, às 21h30, 

no “Xima Bar”. Entrada: 
250,00mt.

 “Black & White Party”, às 
22h00, no “Mapiko Heaven”.

 “The Party Before The Fi-
ght”, às 22h00, no “Coconuts 
Live”.

OUTRAS ACTIVIDADES

23 de Agosto (quarta-feira)
 Lançamento do livro sobre 

parceria público-privado, às 
11h00, no Conselho Municipal 
de Quelimane. Entrada livre.

24 de Agosto (quinta-feira)
 Lançamento do livro “O 

princípio da protecção do 
consumidor na constituição 
económica”, às 17h00, “A W 
Editora”.

26 de Agosto (sábado)
 1.a Feira do “Coconuts”, às 

10h00.

Agenda cultural 
e social

de Moçambique
de Moçambique

de 150.000,00 meticais.
No discurso que marcou 

a cerimónia de premiação, 
o presidente do Conselho 
de Administração da TDM 
e da “Mcel”, Mahomed 
Rafique Jusob, definiu o 
Concurso Literário TDM 
como uma das iniciativas 
de destaque destas em-
presas de telecomunica-
ções, no que diz respeito 
às suas acções de respon-
sabilidade social corpo-
rativa, no campo cultural.

A partir da edição deste 
ano, a premiação passa a 
ser de 150.000,00 meticais.

O ministro da Cultura e 
Turismo, Silva Dunduru, 
destacou a importância des-
te concurso para a cultura 
moçambicana, tratando-se 
de uma iniciativa que tem 
como objectivo incenti-
var a produção literária e 
estimular o gosto pela lei-
tura nos moçambicanos.

Silva Dunduru afirmou: 
“Aa participação de mais 
de mil autores neste con-
curso, desde a sua primeira 
edição até à actualidade, só 
revela o interesse subja-
cente da classe neste im-
portante evento nacional”.

Falando após a cerimó-
nia em que foi premiado, 
Armindo Mathe manifes-
tou a sua satisfação por ter 
ganho este prémio literário 
para novos autores do país. 
Na sua intervenção, afir-
mou: “Sinto-me honrado 
com esta distinção. Sinto 
que é algo que me vai lan-
çar nesta caminhada, que 
espero que seja longa e re-
pleta de sucesso”. (FDS)

Armindo Mathe e Almeida 
Cumbane são os vencedores 
do Concurso Literário TDM

rmindo Mathe e 
Almeida Cum-
bane são os ven-
cedores do 8.º 

Concurso Literário da 
empresa “Telecomunica-
ções de Moçambique”, 
edição do ano 2016. A 
cerimónia de premiação 
realizou-se na sexta-feira, 
18 de Agosto, na cidade de 
Maputo.

O grande vencedor do 
Concurso Literário TDM 
2016 foi Armindo Mathe, 
com as obras “(Des)Con-
tos do Tempo” (na catego-
ria de Conto) e “Romaria: 
Três Dimensões do Vento” 
(na categoria de Poesia). 
Pelas duas premiações, 
Armindo Mathe recebeu 
dois cheques, no valor 
global de 300.000,00 me-
ticais, sendo 150.000,00 
por cada modalidade.

Por sua vez, Almeida 
Cumbane foi o vencedor 
da categoria de Roman-
ce, com a obra intitulada 
“Ilusão à Primeira Vista”, 
tendo recebido o valor 

A

Armindo Mathe
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risco fiscal e o aumento do lucro.
“É importante que as empresas e 

instituições públicas e participadas 
pelo Estado sejam competitivas, o 
que passa por apostar na qualidade 
dos bens e serviços que oferecem 
ao consumidor e investir em pro-
jectos rentáveis”, afirmou o minis-
tro, na segunda-feira, 21 de Agosto, 
na abertura da reunião de planifi-
cação do Instituto de Gestão das 
Participações do Estado (IGEPE).

O encontro tinha como objecti-
vo aperfeiçoar os mecanismos de 
planificação, prestação de contas 
e de responsabilização no sector 
empresarial do Estado, para con-
ferir maior transparência, e au-
mentar as receitas. Este encontro 
acontece numa altura em que os 
indicadores macro-económicos da 
economia dão sinais encorajado-
res, com uma taxa de crescimento 
de 3% no primeiro semestre des-
te ano, desaceleração da taxa de 
inflação e estabilidade cambial.

Adriano Maleiane disse que 
esta conjuntura deve ser assu-
mida como uma oportunida-
de para o sector empresarial do 
Estado fazer valer a sua capa-
cidade criativa, procurando es-
tabelecer melhores parcerias de 
negócios e identificar projectos 

que possam satisfazer rapidamen-
te as necessidades do mercado

Adriano Maleiane afirmou 
que as empresas participadas 
pelo Estado devem deixar de 
ser um fardo para o Estado. 

A verdade é que as empresas pú-
blicas têm sido usadas como autên-
ticas “vacas leiteiras” para propósi-
tos clientelistas e de financiamento 
partidário e para acomodação dos 
incompetentes do sistema.

O ministro declarou que, como 
solução, é necessário que o Es-
tado olhe para essas empresas 
como “uma fonte de receitas e 
não uma fonte onde vai ter de 
gastar o dinheiro dos impostos”.

Porque neste momento a pa-
lavra-de-ordem é a reestrutura-
ção, Moçambique, com um total 
de 120 participações, começou 
o processo de reestruturação. O 
exemplo disso é junção da TDM 
e com Mcel. Raimundo Matu-
le, director-executivo do IGEPE, 
apontou como um dos benefícios 
dessa medida o facto de que se 
passou de uma Administração 
de ambas as empresas com cerca 
de dezassete membros para ape-
nas três membros do Conselho 
de Administração e executivos.

de Moçambique

Governo desperta do despesismo nas empresas públicas

As “vacas leiteiras” 
vão ser reestruturadas

ministro das Finan-
ças, Adriano Ma-
leiane, dirigiu ontem 
uma reunião do Insti-

tuto de Gestão das Participações 
do Estado, a entidade que gere a 
parte empresarial do Estado. A 
maior parte das empresas parti-
cipadas pelo Estado, senão todas, 
não produzem. Trazem mais 
despesas do que propriamente 
ganhos para o Estado. Linhas 
Aéreas de Moçambique, Tele-
comunicações de Moçambique, 
Aeroportos de Moçambique, 
Mcel são alguns dos exemplos.

Maleiane exortou os gestores 
das empresas e instituições pú-
blicas e participadas pelo Estado 
a melhorarem os mecanismos 
de implementação das reformas 
necessárias para o aumento da 
produção e da produtividade. 

Segundo Adriano Maleiane, os 
gestores devem também intensi-
ficar as acções de harmonização 
dos métodos para o fortalecimen-
to e consolidação dos mecanis-
mos de supervisão e controlo das 
empresas, visando a redução do 
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Thabo Mbeki convida 
Parlamento Juvenil para 
participar no “African 
Leadership Youth Forum”

de Moçambique

O Fórum pretende criar uma 
plataforma através da qual os jo-
vens partilham perspectivas sobre 
as questões da industrialização 
emergente no contexto da IV Re-
volução Industrial, tendo em con-
ta como a falta de infra-estruturas 
regionais para dar assistência 
à industrialização continental.

O convite de Thabo Mbeki 
é um gesto de reciprocidade, 
visto que aquele ex-presidente 
tem marcado presença nas 
conferências internacionais 
do Parlamento Juvenil de Mo-
çambique. Na vez anterior em 
que esteve em Maputo, em 
Setembro 2015, Thabo Mbeki 
participou na Conferência 
Africana da Juventude sobre 
Democracia e Boa Governa-
ção, organizada pelo Parla-
mento Juvenil. (Redacção)

ma delegação do 
Parlamento Juve-
nil de Moçambique, 
constituída por cinco 

elementos chefiados pelo presi-
dente do Parlamento Juvenil, 
Salomão Muchanga, irá parti-
cipar, de 24 a 26 de Agosto de 
2017, no “African Leadership 
Youth Forum”, em Joanesbur-
go, na África do Sul, a convite 
da “Thabo Mbeki Foundation” 
e do Uongozi Institute.

O Fórum terá a presença de ex-
-presidentes africanos, entre os 
quais Thabo Mbeki (ex-presiden-
te da África do Sul), Benjamim 
Mkapa (ex-presidente da Tan-
zânia), Olusegun Obasanjo (ex-
-presidente da Nigéria), Moha-
med Marzouki (ex-presidente da 
Tunísia) e Hifikepunye Poham-
ba (ex-presidente da Namíbia).
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