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Dhlakama morreu de 
ataque cardíaco 

Foi por cesariana! Foi por cesariana! 
O parto difícil de um Governo com muitos interesses 

Entrevista do chefe do “Grupo de Contacto”, Mirko Manzoni

publicidade
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 Como o núcleo próximo de Filipe Nyusi, 
que controla a “economia política”, conser-
vou os seus postos? Celso Correia leva con-
sigo o Fundo de Desenvolvimento Susten-
tável, a sua vaca leiteira, do Ministério da 
Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, 
para o fundir com o Fundo do Desenvolvi-
mento Agrário.

Pá
g.

 1
2

Págs. 2, 13, e 16



Canal de Moçambique | quarta-feira, 22 de Janeiro de 20202

a noite da passada 
sexta-feira, depois 
de uma reunião da 
Comissão Política do 

partido Frelimo descrita como 
muito sofrida, e que se realizou 
no Hotel Glória (chinês), em 
Maputo, porque a sede da Fre-
limo está em obras, Filipe Nyusi 
formou e anunciou o Governo e 
deu-lhe posse na tarde de sába-
do. Para quem havia acompa-
nhado a indicação de Esperança 
Bias para presidente da Assem-
bleia da República, já se adivi-
nhava que o parto do Governo 
seria por cesariana. Uma das 
propostas de Filipe Nyusi para 
a Assembleia da República era 
Basílio Monteiro. Nyusi já não 
queria Basílio Monteiro no Mi-
nistério do Interior, também por 
causa de uma pilha de queixas 
sobre negócios e decisões malpa-
radas. Depois da designação de 
Esperança Bias, Nyusi afirmou, 
no seu discurso: “É a vossa es-
colha, a escolha da Direcção 
partido”. Assim deixava trans-
parecer, nas entrelinhas, que 
não era essa a sua preferência.

Para o Governo, esperava-se que 

Nyusi assumisse total protagonis-
mo, e pelo menos é essa ideia que 
ele próprio tinha. Nos dias antece-
dentes, um membro da Comissão 
Política do partido Frelimo pro-
pôs que Nyusi apresentasse a lista 
do Governo, para que a Comissão 
Política fosse analisar, até à data 

da reunião que iria deliberar sobre 
a composição do Governo. Mas 
Nyusi não divulgou a lista e disse 
que iria apresentar directamente 

no próprio dia da reunião. E foi 
o que aconteceu. Segundo relatos 
avulsos, parte da lista de Filipe 
Nyusi foi rejeitada pela Comissão 
Política do partido Frelimo, ape-
sar de haver opiniões a favor de 
Nyusi, que dizem que este criou 
oportunidade para que cada grupo 
que faz parte da Comissão Políti-
ca do partido Frelimo escolhesse 
o seu representante no Governo.

Nyusi conseguiu, entretanto, 
manter o grupo que alguns desig-
nam como “Dream Team”. São 
aqueles que pertencem ao seu nú-

cleo próximo, que lhe garantem 
liquidez e soluções rápidas: Cel-
so Correia, Max Tonela e Carlos 
Mesquita, que continuam a con-

trolar toda a área económica. O 
Ministério das Obras Públicas faz 
parte dessa equação económica, 
mas o ministro João Machatine 
não faz parte desse núcleo, é um 
homem-de-mão de Celso Correia, 
tendo sido empregado deste na 
“Insitec”. Quando Celso Correia 
foi para o Governo, já totalmente 
falido e com elevada dívida com 
a banca nacional e internacional, 

tinha interesse em controlar os 
pólos de circulação de dinheiro e 
montou para ele mesmo o mons-
truoso Ministério da Terra, Am-

biente e Desenvolvimento Rural. 
Além disso, foi buscar um dos 
administradores na sua empresa 
“Insitec” João Machatine, para 
montá-lo nas Obras Públicas.

Depois de, no primeiro man-
dato, ter ele próprio montado um 

Ministério que financeiramente 
o satisfazia, juntando Ambiente, 
Terra e Desenvolvimento Rural, 
controlando a terra, o ambiente, 
parte do turismo e parte da agricul-
tura, agora tira, do ex-Ministério 
da Terra, Ambiente e Desenvolvi-

mento Rural, o Desenvolvimento 
Rural, que era uma das muletas 
que mais dinheiro metia no Mi-
nistério, por via da cooperação.

Costuras à parte, quem olha 
para as novas entradas e mexi-
das percebe logo que o Governo 
foi montado à pressa e com muita 
pressão à mistura. Para já, Nyusi 
não cumpriu a sua promessa de 
nomear sessenta por cento de ca-
ras novas e jovens, o que também 
revela o jogo de interesses dentro 
da própria Comissão Política do 
partido Frelimo. A entrada de Ve-
rónica Macamo e Margarida Ta-
lapa para o Governo revela bem 
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Carlos Agostinho de Rosário, 
Primeiro Ministro

Adriano Afonso Maleiane, ministro 
da Economia e Finanças

Carmelita Rita Namashulua, 
ministra da Educação e 

Desenvolvimento Humano

João Osvaldo Machatine, ministro 
das Obras Públicas e Recursos 

Hídricos

Augusta de Fátima Charifo Maita, 
ministra do Mar, Águas Interiores 

e Pescas

Gabriel Ismael Salimo, ministro 
da Ciência e Tecnologia, Ensino 
Superior e Técnico Profissional

Margarida Adamugy Talapa,
ministra do Trabalho, Emprego e 

Segurança Social

Helena Mateus Kida, ministra da 
Justiça, Assuntos Constitucionais e 

Religiosos

Ernesto Max Elias Tonela, ministro 
dos Recursos Minerais e Energia

O novo governo de Filipe Nyusi 

O núcleo dos comparsas e os 
custos do erro de cálculo 

Faltam quatro ministros num Governo improvisado em cima do joelho e para acomodar vários interesses. 
Ainda não foram nomeados os seguintes ministros: dos Combatentes; da Mulher e da Acção Social; da Função 

Pública e Administração Estatal; da Juventude e Desportos.

N esse jogo de acomodações dentro 
da Comissão Política do parti-
do Frelimo e também demons-
tra que o sistema está esgotado.

O facto de ter sido adiada “sine 
die” a nomeação dos ministros 

dos Combatentes, da Mulher e da 
Acção Social, da Função Pública 
e Administração Estatal e da Ju-
ventude e Desportos mostra bem 
que há uma lista que foi desfei-
ta e teve de ser refeita à última 
hora e, na hora da apresentação, 
ficaram pastas vazias, que o cor-
te não conseguiu preencher no 
mesmo dia. Nyusi propôs que se 
fosse apanhar ar por uns dias, en-

quanto se pensa quem vai ocupar 
essas quatro pastas. Para já, está 
a criar nervosismo dentro do par-
tido Frelimo o facto de Nyusi não 

(Continua na página 13)
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A imagem de uma anedota chamada separação de poderes

Presidente do Conselho Constitucional 
deixou o gabinete para ir aplaudir 
Filipe Nyusi a jogar golfe

Vinte e quatro horas antes, Lúcia Ribeiro deu posse a Nyusi como 
Presidente da República, depois de o declarar vencedor numas eleições 
com enchimento de urnas. No dia seguinte, foram juntos jogar golfe, e 

a presidente do Conselho Constitucional “gostou muito”.

m dia depois de Filipe 
Nyusi ter tomado pos-
se como Presidente da 
República e ter jurado 

respeitar e fazer respeitar a Cons-
tituição da República, a primeira 
vítima foi a própria Constituição.

Uma imagem por si muito es-
clarecedora para perceber de que 
lado o Conselho Constitucional 
jogou para que Filipe Nyusi fosse 
o presidente eleito foi posta à dis-
posição do público: a presidente 
do Conselho Constitucional, Lú-
cia Ribeiro, vestida a rigor como 
“cheerleader” ou claque de uma 
equipa de golfe em que a prin-
cipal estrela era Filipe Nyusi, o 
presidente do partido Frelimo e 
“vencedor” das últimas eleições.

Filipe Nyusi esteve, na quinta-
-feira da semana passada, a jogar 
golfe durante um torneio de vin-
te e quatro, horas denominado 
“Torneio Presidencial de Golfe 
2020”, organizado pelo Clube 
de Golfe da Polana. O vence-
dor, que foi premiado, à noite, 
no Centro de Conferências “Joa-
quim Chissano”, levou para casa 
o prémio de 500.000,00 meticais.

Mas a imagem de uma presi-

U
dente de um Conselho Consti-
tucional a aplaudir o presidente 
de um partido a jogar golfe não 
só revela bem a imoralidade que 
grassa nos órgãos de soberania 
como também a transformação da 
Constituição num rascunho qual-
quer. O Artigo 134 da Constitui-
ção da República é muito claro 
ao determinar que os órgãos de 
soberania assentam no princípio 
de separação de poderes, consa-
grado na própria Constituição, 
e devem obediência à Consti-
tuição e às leis. Certamente que 
o legislador constituinte nunca 
esperou que o guardião da cons-
titucionalidade se transformaria 

num adepto da equipa comandada 
por um outro órgão de soberania.

A imagem, que até foi distribuí-
da pelo Gabinete de Imprensa da 
Presidência da República, explica 
também por que razão há um acór-
dão do Conselho Constitucional a 
declarar nula a dívida da EMA-
TUM, nulidade que afecta todo o 
negócio jurídico, mas, por outro 
lado, o Governo chefiado por Fi-
lipe Nyusi ignorou o acórdão do 
Conselho Constitucional e vali-
dou a dívida e renegociou-a. Res-
ta saber para que serve este Con-
selho Constitucional da claque 
das partidas de golfe. (Redacção)

de Moçambique

Momentos de tacada do Presidente Filipe Nyusi
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As explicações de José Manteigas sobre o ambiente sombrio na Renamo

“Não temos como nos sentar com 
Mariano Nhongo. Ele ameaçou matar 
o presidente Ossufo”

E
m menos de dois dias (13 
a 15 de Janeiro), a Rena-
mo tomou duas decisões 
que deixaram meio mun-

do confuso. Depois de um pe-
ríodo de suspense, os deputados 
deste partido tomaram os seus 
assentos no dia 13 de Janeiro, 
na Assembleia da República. 
Mas, no dia 15 de Janeiro, os 
mesmos deputados boicotaram 
a cerimónia de investidura do 
Presidente da República. Em 
entrevista ao “Canal de Mo-
çambique”, o porta-voz da 
Renamo, José Manteigas, dis-
se que os deputados tomaram 
posse para não decepcionar os 
eleitores e que não foram à ce-
rimónia de investidura porque 
não querem legitimar o roubo. 
Na entrevista que se segue, fa-
lámos da crise na Renamo, de 
Mariano Nhongo, da purga 
do núcleo próximo de Afonso 
Dhlakama e do novo Gover-
no. José Manteigas afirma que 
a Renamo não pode dialogar 
com Mariano Nhongo porque 
duvida da sua agenda, pois ele 
até tem acesso privilegiado à 
TVM e à RM para atacar a 
Renamo e o seu presidente. 
“Nem o próprio presidente Os-
sufo consegue espaço na TVM 
e na RM. Mas ele consegue.”

Canal de Moçambique (Ca-
nal) – Num certo momento, 
criou-se a ideia de que os depu-
tados da Renamo não iam tomar 
posse, como parte da agenda de 
contestação dos resultados. A 
Renamo tomou posse. Como é 
que se toma posse quando não 
se reconhece os resultados?

José Manteigas – A Comissão 
Política decidiu, em nome do par-
tido, não reconhecer os resulta-
dos. Estas eleições foram as mais 
fraudulentas, ultrapassaram todos 
os limites da imoralidade, da into-
lerância política. Ficou muito evi-
dente a actuação negativa da Co-
missão Nacional de Eleições, do 
Conselho Constitucional, da Po-
lícia, que, em conluio, constituí-
ram uma coligação eleitoral fora 
da lei. A Polícia actuou de forma 
violenta nas mesas de votação. A 
CNE divulgou os resultados sem 
ter em conta as reclamações dos 
partidos políticos, em particular 

da Renamo. O Conselho Constitu-
cional validou e proclamou os re-
sultados. Mais, o Conselho Cons-
titucional violou a Constituição 
da República, que estabelece que 
cada passo do processo  eleitoral 
acontece sempre que houver um 
procedimento anterior. O Conse-
lho Constitucional anunciou que 
dia 13 seria tomada de posse dos 
deputados e no dia 15 seria to-
mada de posse do Presidente da 
República, sem ter validado os re-
sultados eleitorais. A Renamo não 
disse que os seus deputados não 
iam tomar posse, nós anunciámos 
manifestações à escala nacional 
protestando contra esta decisão.

Canal – Os deputados da Re-
namo, que um dia antes toma-
ram posse na Assembleia da 
República, boicotaram a sessão 

de investidura do Presidente da 
República. Não é contraditó-
rio tomar posse e depois boico-
tar a cerimónia de investidura 
do Presidente da República?

José Manteigas – Os sessen-
ta deputados eleitos pela Re-
namo são deputados genuínos, 
legítimos. Não podíamos dei-
xar de tomar posse, sob pena 
de desrespeitar a confiança que 
os moçambicanos depositaram 
em nós. Os sessenta assentos 
são restos que a Frelimo deixou.

Canal – São restos de quê?

José Manteigas – São restos 
que nós tínhamos. A Renamo se-
ria maioria parlamentar. A Freli-
mo roubou de tal forma que hoje 
não consegue justificar os núme-
ros que tem. Não reconhecemos 

que o senhor Filipe Nyusi foi elei-
to pelos moçambicanos. Quem 
devia tomar posse naquele dia 
é o presidente Ossufo Momade.

Canal – E esse boicote à to-
mada de posse do Presidente da 
República faz parte desta agen-
da contestatária da Renamo?

José Manteigas – Claramente. 
É a nossa forma de continuarmos 
a mostrar que não concordamos 
com os resultados. Não podía-
mos testemunhar a posse de al-
guém que roubou os nossos votos.

Canal – Esta agenda continua, 
pelo que estou a perceber. Qual 
será o ponto mais alto? Onde 
é que a Renamo pretende che-
gar com estas manifestações?

José Manteigas – A Rena-

mo tem órgãos, quando toma 
decisões não recua, não vacila. 
Oportunamente, a Renamo vai 
anunciar quando e como vai fa-
zer manifestações. O que não 
queremos é que as manifesta-
ções organizadas pela Renamo 
sirvam de pretexto para o regime 
massacrar os moçambicanos. O 
partido e Sua Excelência Ossufo 
Momade está a preparar milime-
tricamente estas manifestações, 
para que evitemos jorrar sangue.

Canal – O presidente Ossufo 
Momade vai assumir o Estatuto 
de líder do segundo partido mais 
votado, mesmo com a Renamo 
a não reconhecer os resultados?

José Manteigas – Ele não é o 

José Manteigas, porta-voz da Renamo
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Está aí o Governo

s critérios para a formação do Governo de Filipe Nyusi, ou a 
falta deles, demonstram muito bem para onde o partido Frelimo 
está a levar o país. Mas, mais do que isso, há na formação deste 

Governo a delicadeza de mostrar a todos os moçambicanos, incluindo 
aos que têm pouca capacidade de diligência, a Organização em que o 
partido Frelimo se tornou. As duas grandezas combinadas têm também o 
condão de nos apresentar a perspectiva sobre o que vai ser o país se essa 
mesma Organização que se chama “Frelimo” continuar a dirigir o país.

Numa só palavra, está claro que, se a Frelimo insistir em continuar 
no poder, como tem feito de eleição em eleição, há sérios riscos de 
não haver país nos próximos anos. E isto não tem nada a ver com ap-
tidão para a falta de optimismo nem com uma traçada de exageros.

O clima, a narrativa, os principais indicadores que circuns-
creveram o ambiente da formação da equipa governamen-
tal e a sua posterior apresentação pública, por si, respon-
dem a um padrão de divórcio litigioso entre uma Organização 
política com fins já não muito claros e uma utopia de construção de 
um país suficiente para trazer bem-estar e auto-realização para todos.

Poder-se-ia supor que o perfil do Governo espelhasse as habilidades e 
aptidões que estejam em consonância com os desafios nacionais em todas 
as frentes, mas também a nossa ideia colectiva sobre onde queremos que 
o país se coloque quando estivermos no grande palco do concerto das na-
ções. Mas isso só seria captável se a Organização que produziu o Governo 
tivesse uma agenda nacional fundada no progresso desta terra. Mas a verda-
de é que a agenda que essa Organização carrega já nada tem a ver com o país. 

E não é preciso ser um grande especialista em recursos humanos para per-
ceber que este Governo não só está infestado de conhecidos incompetentes 
nacionais, como também responde a uma lógica de exaltação de incapazes, 
tudo numa vertente de responder às cartilhas de grupo e divisão do tacho.

O facto de não ter sido formado o Governo por completo e ter vindo 
para cá fora uma lista faltando quatro ministros que, inexplicavelmente, 
ainda não foram nomeados, tendo Filipe Nyusi tecnicamente sabido, mes-
mo antes da campanha, que seria Presidente da República, não é apenas 
ridículo, mas também mostra que a divisão do tacho ficou encravada em 
outras lógicas sobre as quais o próprio Filipe Nyusi não tinha ciência.

Se tivesse sido apresentado um Governo altamente competente em 
toda a sua extensão, diríamos ser compreensível que o Governo tenha 
saído aos pedaços porque o refinar dos critérios tornou muito estreita 
a porta de entrada para o Governo. Mas quem olha para o actual Go-
verno fica com dificuldade de perceber qual é outro critério que foi 
usado para além da maioridade civil e militância no partido Frelimo.

E há mais: o facto de, por exemplo – e aqui pode soar a pessoalização, 
sem ser esse o nosso objectivo –, Celso Correia entrar para um Ministério 
feito para si e sair de lá com as atribuições desse Ministério para um outro 
Ministério revela duas coisas que podem responder-se alternativamente: 
ou dentro de todo um Ministério só ele era capaz de fazer funcionar o De-
senvolvimento Rural e não mais ensinou a ninguém a fórmula, ou, então, 
ele é mais importante do que os Ministérios e as suas atribuições, e as 
instituições e as suas vocações estatutárias seguem-no para onde ele vai.

Não faz sentido que o Desenvolvimento Rural, os Parques e Reservas, 
que são meramente de natureza turística em todo o mundo, tenham sido 
levados para o Ministério da Terra e Ambiente só porque Celso Correia 

estava lá, e, agora, volta tudo, deverá ir para a Agricultura também só por-
que Celso Correia foi para a Agricultura. Isto é brincar ao Estado, é bana-
lizar o Estado e as suas instituições para responder a agendas não muito 
sérias. Mas, mais do que isso, é imbecilizar os homens e mulheres que 
estão nos Ministérios, que, na óptica do partido Frelimo, não têm inteli-
gência igual à de Celso Correia para garantir a continuidade dos serviços.

Ficamos todos com receio de que, se, um dia, Celso Correia vier a ser 
ministro da Mulher e Acção Social, seja capaz de fundir com a Agricultu-
ra e Terras. Mas isto tem uma resposta que está ao alcance de todos: não 
se trata de criar Ministérios, trata-se de criar terrenos férteis para a agenda 
de acumulação de capital por via de instituições rentáveis. É a transforma-
ção do Estado e das suas instituições em pastagens. Não mais do que isso.

Mas, de todas as formas, essa é apenas a parte visível de um problema 
maior de falta de agenda nacional. E quando não há agenda nacional, há 
outras agendas que reivindicam o seu devido lugar. Esse jogo de acomo-
dações atingiu um nível tal em que já não se olha a meios para atingir 
os fins. Insistimos em que não pretendemos pessoalizar, mas nomeações 
como as de Verónica Macamo e Margarida Talapa para funções ministe-
riais revelam também que perdemos completamente o norte do que que-
remos como país. Está claro que vão para essas funções não porque te-
nham habilidades para ao efeito. Vão para tais funções porque perderam 
as anteriores funções. Temo-los como ministros porque já não podem 
estar a dirigir no parlamento. Quando devíamos estar a debater a políti-
ca de emprego sobre como é que tiramos o exército de jovens que está 
nas ruas chutar latas por falta de ocupação digna e remunerada. Quan-
do devíamos estar a debater como é que transformamos o INSS num 
grande actor empresarial com uma carteira de investimentos credível, 
estamos a perguntar quem é que perdeu o tacho no parlamento para ir co-
mer no Ministério do Trabalho. Desta forma não há País que se constrói.

Quando é mais importante acomodar pessoas e grupos do que co-
locar o país na rota do progresso, então atingimos uma situação gra-
ve, que se confunde com sabotagem ao país. São uns autênticos 
totalitários na administração pública, que nunca provaram as suas ca-
pacidades porque simplesmente não as têm. Se alguém esteve quin-
ze ou dez anos como dirigente e não se consegue verificar à vista 
desarmada as suas realizações e contribuições, que tipo de contribui-
ção adicional esse indivíduo ainda pode trazer para esse mesmo país, 
senão a fixação de jurisprudência de que é possível ser-se dirigen-
tes durante algumas décadas sem ter qualquer tipo de competência?

Isto acontece num momento em que países não muito distantes daqui 
estão a debater sobre como aproveitar o seu maior recurso, que são os re-
cursos humanos, orientando uma política virada para atracção dos quadros 
mais habilidosos para a edificação do Estado. É assim que se construiu 
Singapura em pouco tempo. É assim que se construiu o Qatar em pouco 
tempo, a Malásia e outros países cujo Estado foi fundado muito tarde 
que o nosso. Mas parece que estamos em sentido contrário e com outro 
tipo de debate. Estamos a debater qual é o grupo que montamos ali para 
controlar este ou aquele negócio, este ou aquele donativo. A pergunta que 
fica é: quando é que terá fim a banalização do Estado? E isto está a chegar 
a um nível em que os moçambicanos decididamente devem tomar posi-
ção, se ainda quisermos ter um país. Assim é que não podemos continuar. 

  de Moçambiquede Moçambique
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ara Isabelinha,
Há muitos anos pen-

sava em escrever-te, a 
pedir-te que expandisses 

a tua firma de cinema, a “Nos”, 
para a cidade moçambicana da 
Beira, carecida de uma, se bem 
que por Portugal frequento as 
diversas salas de cinema atavia-
das de anciões, ou apenas com o 
rasto vazio dos arrumadores. Isa-
belinha, intrigante é morar nesta 
cidade africana de seiscentos mil 
habitantes, marcada pela ausência 
de uma sala de cinema, enquanto 
uma vez pela antiga metrópole 
por vezes desfruto do luxo de ter 
uma sala toda para mim, ademais 
com calefacção e ar condiciona-
do, conforme a temporada. Os 
portugueses que expuseram-te a 
intimidade, nem sequer te agra-
decem agora, sem bem que subsi-
dias estas salas raramente cheias e 
com os mais modernos filmes.Va-
mos direito ao assunto desta carta.

Pelo sim ou pelo não a semana 
passada foi marcante para ti. De-
pois que te detonaram no antigo 
império, ouviu o mundo teu mis-
sal, a fazeres-te de vítima do Go-
verno de JLO. Isabelinha, faltou-te 
a frieza e daí corres para justificar 
ao mundo a proveniência da tua 
fortuna. Isabelinha, ouvir-te a falar 

não me parece que te convenças a 
ti mesma, nem me cabe na cabeça 
que tenhas decidido candidatar-
-te à presidência angolana. Estás 
é desconcertada e contradizes a 
tua manifesta pretensão de nun-
ca fazer política, senão negócios.

Pensemos juntos, Isabelinha: 
durante mais de uma década cons-
tituíste um entramado de empre-
sas, defraudaste o erário público 
angolano, encheste os cacifos 
com dinheiro alheio, das contri-
buições fiscais dos angolanos, 
encheste os potes e alambiques 
de dinheiro das reservas naturais 
angolanas, fizeste-te bilionária 
à custa da pobreza dos pobres 
angolanos, a quem pensas go-
vernar, para salvar o património 
e o dinheiro que lhes espoliaste.

Isabelinha, antes de tudo devias 
ler um pouco a história das ideias 
políticas; na falta de tempo, com 
a fortuna que tens, devias-te for-
mar junto de um politólogo, que 
havendo honestos te explicariam 
que o teu ciclo de negócios fechou 
com a saída do poder do teu pai 
e com o imediato lançamento, 
pelo Estado angolano, de caça 
aos activos delapidados por ti, por 
teu irmão Zenu, que em 2013 era 
tido como o sucessor do teu velho 
pai, o ditador José Eduardo dos 

Santos, de que o povo angolano 
menos tem saudades, pois que 
enquanto se apertavam os cintos 
em Angola tu compravas o insol-
vente Portugal, compravas ban-
cos, imóveis, cortavas o fogo a 
antiga metrópole, devastada numa 
crise sem precedente, contrastan-
do com uma visível inércia para 
alavancar a vida dos angolanos.

Isabelinha, já devias ter a mão 
na consciência, pois a dinastia 
Dos Santos deixou depauperada a 
Angola. Tornou rica os seus alega-
dos e afilhados, como Jean Claude 
de Morais Bastos e o teu marido, 
Sindika Dokolo. A miséria que se 
vive em Angola contrasta com os 
cerca de oitocentos milhões de dó-
lares que o teu marido e sumo ne-
gociante de arte Dokolo acumula.

Em 2009, Isabelinha, quan-
to o teu pai completava 30 anos 
de poder era visível certa satu-
ração dos angolanos a dinastia 
Dos Santos, mas a contrastar 
crescia a tua fortuna, com os di-
nheiros dos pobres angolanos.

Isabelinha, escrevo-te de um 
país empobrecido pela dinastia 
Guebuza, que inspirou-se nos 
métodos da dinastia Dos Santos, 
para depauperar os moçambi-
canos, a braços com uma crise 
económica sem precedente, com 

uma inflação alta e uma dívida 
pública que esconde as dispensas 
vazias do erário público. Isabe-
linha, a tua fortuna é a metáfora 
e a imagem da pouca esperança 
que sobra dos angolanos em rela-
ção ao período pós-colonial. Fa-
las de racismo e preconceito dos 
portugueses que te denunciam 
como delapidadora dos recursos 
dos angolanos, mas abstrai-te 
de que foi o mesmo preconceito 
e discriminação produzida pe-
los Dos Santos que te tornaram 
a mulher mais rica de África.

Isabelinha, o único meio de la-
vares a tua imagem, mais do que 
concorreres à presidência de An-
gola, seria investires o muito di-
nheiro roubado aos angolanos na 
construção de hospitais, escolas, 
firmas, habitações, para devol-
ver aos angolanos a dignidade 
usurpada durante os quarenta 
anos do reinado da dinastia Dos 
Santos. É um conselho de ami-
go, com o qual podes iluminar os 
oligarcas africanos, os camara-
das moçambicanos incluso, que 
o tempo é circular, tudo o que fa-
zemos chega a um fim em que é 
impossível remendar, onde cais 
em desgraça começa o novo ci-
clo e dissipa a imensa escuridão 
que durante quarenta anos avas-

sala a inóspita terra angolana.
Queira aceitar o meu modesto 

conselho: dedica a actividades 
filantrópicas em prol dos povos 
de Angola. Justificar a origem 
da tua fortuna como fundada na 
venda de ovos é uma imoralida-
de. Não há bola de sabão capaz 
de remover a nódoa, mesmo que 
contes com os melhores assesso-
res do mundo, que torcem para 
que lhes pagues na tua infeliz 
campanha de lavagem de ima-
gem. Não te esqueças que a vã 
troca de identidade ou passa-
porte não muda a dor causada 
pela vida longe da pátria. Isso 
corrói mais o coração e a alma 
do que a defraudação do erário 
público. Nenhuma riqueza subli-
ma mais a felicidade que viver 
a portas dentro, da pátria amada. 
Onde a montanha se desfaz co-
meça o novo capítulo da história 
dos libertadores que iludiram o 
seu povo com canções épicas, 
seduziram o povo com belos 
sermões que os transformaram 
em senhores colonos africanos, 
onde tu te contas como o símbo-
lo deste colonialismo interno de 
África, que devasta os sonhos.

Recebe um abraço efusivo de 
um irmão da contracosta índica.

de Moçambiquede Moçambique
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eus tem sido bastante 
generoso para com o 
povo de Moçambi-
que. O Senhor Nosso 

Deus deu-nos tudo para prospe-
rarmos e sermos todos felizes 
como uma nação. Temos gás 
natural em quantidades incalcu-
láveis, teremos petróleo,  temos 
carvão mineral, areias pesadas, 
grafite etc., que metem inveja 
a qualquer país do  mundo. Te-
mos cerca de 60 rios com curso 
permanente de água, 36 milhões 
de hectares de terra arável.

O nosso país alberga o maior  
complexo ferro-portuário ao ní-
vel dos países da África Austral. 
Já  tivemos, até à independência 
nacional,  a maior indústria têxtil 
de África. De nada nos valem os 
recursos enquanto continuarmos 
a ser governados por ladrões.

O nosso país era um exce-
lente exportador de calçado e 
têxteis. As potencialidades que 
possuímos não têm servido aos 
interesses nacionais. Continua-
mos de mão estendida. Espe-
ramos pela caridade dos outros 
para construirmos uma  latrina, 
uma sala anexa, um pedaço de 
estrada, um furo de água,  etc.. 
A pobreza por que passamos 
resulta de uma péssima ges-
tão dos recursos que temos.

O maior recurso, e de todos 
temos, de um país ou de qual-
quer organização é o homem 
bem educado e formado para 
servir o seu povo, e os recursos 
naturais só servem como um 
valor acrescentado. Em África, 
temos vários países com imen-
sos recursos como petróleo, dia-
mante, rios, centrais de geração 
de corrente eléctrica não têm 

servido  seus povos. Os povos 
de muitos países africanos nun-
ca conseguiram sair da linha da 
pobreza devido aos seus gover-
nos e não por falta de recursos.

A RD Congo e o Tchade são 
exemplos que não devem ser 
seguidos. Estamos convencidos 
de que com a Frelimo a condu-
zir os destinos de Moçambique 
não fogem da regra dos países 
com tantos recursos naturais e 
o povo mergulhado na mais ab-
jecta pobreza, como observou 
o Papa Francisco, quando de 
visita ao nosso país. Entendeu 
quem o quis ouvir e nós ouvi-
mo-lo bem. Em 45 anos de in-
dependência, fomos sendo con-
duzidos até ao beco sem saída.

Os sucessivos acordos de paz 
assinados entre os governos do 
partido Frelimo e a Renamo não 
acrescentaram qualquer rele-
vância ao país. Não trouxeram 
a almejada paz nem uma de-
mocracia efectiva. As vitórias 
eleitorais conseguidas através 
de fraudes eleitorais, enchimen-
tos de urnas com votos falsos, 
intimidação policial, prisões 
dos representantes dos partidos 
da oposição, a drenagem de 
fundos públicos para o partido 
no poder mancham, de forma 
grave, a paz e a democracia.

A exclusão económica e so-
cial empurra o país para insta-
bilidade social e aproxima-nos 
cada vez mais do desentendi-
mento. A exclusão é uma grave 
doença que apoquenta a Frelimo 
desde que chegámos à indepen-
dência. A própria independên-
cia foi de exclusão. Assistimos 
a uma perseguição implacável 
aos que pensa(va)m diferente. 

Foi a exclusão que nos levou à 
guerra dos 16 anos. A mesma 
incendiou o país no tempo de 
Armando Guebuza e continua 
nos sufocando no tempo de Fi-
lipe Nyusi. A exclusão politica 
e económica é o petróleo que 
alimenta a combustão da dis-
córdia entre os moçambicanos.

O partido no poder, em Mo-
çambique, precisa entender que 
o país pertence a todos os mo-
çambicanos e não apenas dos 
membros da Frelimo e enquanto 
o país continuar com as portas 
abertas apenas para indivíduos 
de uma e uma só organização 
política, não teremos paz nem 
estabilidade. A verdadeira mão 
externa que perturba o nosso 
povo e o nosso país chama-
-se Partido Frelimo, partido 
de mudança e de vanguarda, e 
não aquilo que costumam insi-
nuar. A mão externa tem o nome 
único de exclusão, económica 
e social, as fraudes eleitorais, 
roubos de fundos públicos, ca-
lotes e dívidas ilegais. Enten-
demos que os ministros sejam 
do partido que, supostamente, 
tenha vencido as eleições, to-
davia, já não compreendemos 
que toda a máquina do Esta-
do seja uma pertença de quem 
se diz ter vencido o escrutínio. 
Isso a nós incomoda bastante.

Na investidura para o segun-
do mandato, Filipe Nyusi disse 
que “não podemos ter medo de 
quem pensa diferente. O pensar 
diferente é uma riqueza”. Isto 
é  uma autêntica fábula que se 
conta às crianças antes de irem 
para a cama. O maior perigo 
que nos espreita continua a ser 
o pensar diferente. Vários ci-

dadãos que foram assassina-
dos por pensarem diferente.

Quem não se lembra do as-
sassinato do constitucionalis-
ta franco-moçambicano Gilles 
Cistac, que foi morto por ter 
dito que as exigências da Rena-
mo têm acolhimento na Consti-
tuição da República de Moçam-
bique? Ainda nos recordamos 
de raptos dos comentadores 
Jaime Macuane e de Ericino 
de Salema, depois de quebra-
dos os membros, foram jogados 
numa ravina por “falarem mui-
to”. Cada passo que ouvimos, 
acordamos assustados pen-
sando que chegou a nossa vez.

Afonso Dhlakama, então lí-
der da Renamo, escapou a em-
boscadas  montadas por tropas 
governamentais e do perigoso 
cerco à sua casa, nas Palmeiras, 
na Cidade da Beira? Isso de to-
lerância, inclusão é uma cantiga 
que não convence ao cidadão 
mais distraído de Moçambique. 
É um simples discurso para di-
vertir o público que o escuta 
enquanto nós sabemos que se 
trata de uma mentira grosseira. 
É esta a tolerância que Nyusi 
reitera? Se for isso, então esta-
mos muito mal entregues. Vol-
tamos a cair nas garras de lobos 
esfomeados. Serão cinco longos 
anos de sofrimento e falamos 
com conhecimento de causa.

Os próximos tempos serão 
piores que os cincos anos passa-
dos sob a gestão de Nyusi. Para 
reinar, os esquadrões da morte 
já foram reactivados para silen-
ciarem quem discordar das polí-
ticas do governo de Nyusi. Pe-
sando bem as nossas palavras, 
afirmamos que todas as guerras 

por que temos vindo a passar 
foram provocadas pelo partido 
Frelimo que se julga dono do 
país e do povo moçambicano.

A partir de 2022, será crucial 
para o povo de Moçambique, 
tido como o início da explora-
ção do gás natural liquefeito. 
As elites da Frelimo irão ficar 
com todos os benefícios do 
gás, a pobreza vai-se agravar e 
a consolidação do regime mo-
nopartidário será um problema 
para todos nós.  O primeiro 
passo de perigo  foi dado – cor-
reram para os bancos internacio-
nais, em nome do povo, buscar 
cerca de 2,2 biliões de dólares 
e distribuíram-se entre eles.

A retirada do poder do partido 
Frelimo é uma missão histórica 
e patriótica. Será uma obra cada 
vez mais difícil e, a agravar a si-
tuação, temos uma oposição que 
passa o tempo todo olhando para 
o seu próprio, degradiando-se 
por uma simples côdea de pão.

A Frelimo é demasiado forte 
ou a oposição é demasiado fra-
ca, egoísta e sem visão do país 
e do povo? À partida, pensa-
mos que a oposição é fraca e, 
muitas vezes, facilita a Frelimo 
para, depois, receber as miga-
lhas que caem da mesa do poder.

A oposição deixa transparecer 
que não tem agenda de chegar 
ao poder e os mafiosos da Freli-
mo, imbuídos de gene de delin-
quir, assaltam o poder e fazem 
a distribuição de facilidades de 
enriquecimento fácil entre eles. 
A oposição não faz o suficiente 
para tirar a Frelimo do poder ain-
da que esta tenha as mãos cheias 
de sangue e de dinheiro roubado.

de Moçambiquede Moçambique
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Os empregados de Isabel

Por Gonçalo Ribeiro Telles*

Opinião

ambém ao estilo 
trumpiano, dois dos 
cerca de 30 tweets 
de Isabel dos San-

tos no domingo fizeram-me 
lembrar os editoriais do jornal 
do regime de José Eduardo 
dos Santos ao longo dos úl-
timos 20 anos. Está lá tudo: 
os malvados da SIC e do Ex-
presso que levaram a que o 
grupo cortasse relações e a te-
levisão não fosse emitida em 
Angola durante largos anos.

O apelo a que a relação de 
amizade entre o povo ango-
lano e português não ficasse 
afetada pelo interesse obscu-
ro desta perseguição colonia-
lista e racista à sua pessoa é 
hoje uma adaptação dos por-
tugueses que ousavam criti-
car publicamente o roubo do 
clã dos Santos ao país e que 
rapidamente faziam os hea-
dlines do Jornal de Angola. 
Apelidavam-nos de intelec-
tuais saudosistas do tempo 
colonial, entre outras coisas 
que agora pouco interessam. 
Mas os verdadeiros corajosos 
estavam, como sempre estão 
neste tipo de realidades, em 
Angola. Além do povo e de 
Rafael Marques, importa no-
mear muitos dos que foram 
perseguidos e que procuraram 
ser silenciados sem sucesso.

É por isso que as revela-
ções que vieram a público 
através do excelente trabalho 
do consórcio internacional de 
jornalistas só espantam pelos 
números do saque estatal e 
não pelos factos per si. Des-
de 2006 que esses não devem 
surpreender qualquer portu-
guês minimamente atento.

O que surpreende é como 
Isabel dos Santos e as equi-
pas que tão mal a aconselham 
aprenderam muito pouco. Se 
conseguirem arranjar tempo 
para ler os jornais americanos, 
ingleses, franceses, espanhóis 
e alemães com fontes próprias, 
muitas bem menos simpáticas 
do que as portuguesas e oriun-

das de outras publicações des-
te consórcio internacional de 
jornalistas, talvez entendam 
que a narrativa estapafúrdia 
que apresentam no Twitter e 
nas entrevistas de Isabel dos 
Santos adensará cada vez 
mais a falta de apoio popular. 
Em suma, da mesma forma 
que é possível acumular fortu-
na sem que se adquira grande 
sabedoria, também é possível 
viajar bastante sem que se saia 
de uma bolha muito pequena.

Mas sempre foi assim para o 
exterior neste clã: os seus ami-
gos eram os amigos de Angola 
e os olhos e ouvidos só exis-
tiam para Portugal. Constata-
-se algo óbvio e que atropela 
esta tese: os amigos queriam lá 
saber do país e os empregados 
portugueses, como nenhum 
outro país por esse mundo 
fora, estenderam uma passa-
deira a alguém muito pouco 
recomendável. Isso é o que 
mais custa para quem há mais 
de dez anos adivinhava que 
mais cedo ou mais tarde todo 
esse papel se viraria contra o 
interesse de ambos os países. 

T
Além de lavandaria, confor-
me referia ontem Ana Gomes, 
Portugal serviu em exclusivo 
como absolvedor de um re-
gime ditatorial e nepotista.

Nos próximos dias prova-
velmente continuaremos a as-
sistir à revelação dos nomes 
de todos esses empregados 
portugueses de Isabel dos San-
tos. Desde políticos, banquei-

ros, empresários, advogados e 
consultores de comunicação, 
através dos Luanda Leaks. As-
sistiremos a muitas falhas de 
memória e à condenação hipó-
crita da própria Isabel dos San-
tos por parte de um ou outro.

Só que a cumplicidade de 
certa suposta elite portugue-
sa dificilmente será esque-
cida por João Lourenço e as 

autoridades portuguesas, que 
também respondem peran-
te a União Europeia, não a 
ignorarão por isso mesmo.

Ninguém nos tira também 
a vergonha de sermos vistos 
como um país de empregados 
da mulher que mais roubou 
um país africano. Por aca-
so também era a mais rica.

* In Público.pt
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A CTA – Confederação das Associações Económicas de Moçam-
bique vem por meio desta felicitar a Sua Excelência, Eng. Filipe Ja-
cinto Nyusi, Presidente de Moçambique pela eleição e investidura para 
mais um mandato de 5 anos, 2020-2024. A CTA acompanhou atentamen-
te o discurso inaugural e apreciou, positivamente, a visão nele contido.

No discurso inaugural, a CTA registou alguns aspectos de grande in-
teresse do sector privado em Moçambique, nomeadamente a abordagem 
para melhorar o acesso ao financiamento às PMEs e sua capacitação, a 
abordagem para a melhoria do ambiente de negócios no geral, bem como 
a priorização de sectores produtivos tais como a agricultura e indústria.

Na abordagem de melhoria do acesso ao financiamento para o sector pro-
dutivo, a CTA comunga com a necessidade da criação de uma Instituição 
Financeira de Desenvolvimento virada para viabilizar negócios nos secto-
res produtivos e não, apenas para financimaneto. Por isso, será importante 
olhar e avaliar o papel das instituições já existentes com papel similar, para 
evitar a duplicação de esforços e dispersão de recursos. No que respeita ao 
financiamento, os sectores produtivos precisam de linhas de financiamento 
de desenvolvimento, com períodos de graça no mínimo de 18 meses e ma-
turidade acima de 5 anos, e taxas de juro abaixo de dois dígitos, algo que 
o mercado, nunca dispôs. Este novo mecanismo ou instrumento projectado, 
para lograr as devidas expectativas, deverá responder estas características.

No sector agrícola, a atenção especial deverá ser dada à gestão de todo o 
processo logístico dos insumos para a agricultura que tem afectado, grande-
mente, a sua produtividade. Por outro lado, e é importante que, gradualmen-
te, a despesa de investimentos no sector seja descentralizada. Aqui, sendo a 
agricultura uma prioridade constitucional, vale a pena avaliar a possibilidade 
de criação de um ONE STOP SHOP só para a agricultura, reduzindo o im-
pacto negativo da complexidade de acesso a terra, financiamentos e autori-
zações de importação e manuseamento de insumos. E, mais, os 10% do Or-
çamento do Estado para agricultura são importantes, mas o desenvolvimento 
deste sector basilar não deve ser, apenas, papel do Ministério da Agricultura.

O incentivo às empresas empregadoras e que abrem novas oportunida-
des de emprego deve basear-se na desburocratização dos seus processos 
relevantes, na prossecução dos seus negócios, como pagamento de impos-
tos, carga fiscal bem como acesso ao financiamento. Assim, poder- se-á 
concretizar a tão esperada criação massiva de empregos para jovens.

A nível do acesso a energia eléctrica, a retirada de taxas no processo de ligação 
remove barreiras ao acesso à energia para a maioria da população, o que incenti-
vará a expansão da oferta de produtos e serviços pelo sector privado para o seg-
mento da população anteriormente excluído, o que significa boas perspectivas 
na expansão da demanda e de oportunidades de negócios. A CTA propõe que os 
incentivos sejam estendidos às empresas que, na prossecução da sua actividade 
produtiva, têm investido ou que pretendam investir na expansão da rede eléctrica.

Sua Excelência, o Presidente da República, mencionou que o “am-
biente de negócios, em Moçambique, não pode estar refém da men-
talidade do funcionário da administração pública que prevari-
ca, ou premeditamente para tirar vantagens ilícitas, ou por falta de 
capacitação, na implementação de normas ou reformas aprovadas, visando 
a simplificação e redução dos custos para os que pretendem empreender”.

A CTA comunga desta visão, e numa comunicação recente, após a queda de 
Moçambique no Ranking Doing Business, a CTA referiu-se ao facto de que, 
uma das razões dessa queda, tinha/tem sido a fraca implementação das refor-
mas aprovadas. Aliás, esta comunicação é complementada pelo relatório do 
Banco Mundial, Subnational Doing Business, que refere que, se Moçambique 
implementar todas as boas práticas existentes nos diversos instrumentos já 
aprovados, então o País poderia subir 22 lugares no ranking do Doing Business. 
Isto demonstra que a visão de Sua Excelência, Presidente da República, de 
se concentrar, também, no homem implementador, pode produzir resultados.

A CTA oferece a sua colaboração para, em conjunto, implementar um 
programa de monitoria a nível nacional sobre como os processos relevan-
tes a negócios são tratados e identificar onde há necessidade de capaci-
tação e onde há dolo ou prevaricação na implementação. O resultado final 
seria uma harmonização nacional sobre a aplicação de normas relevantes 
para negócios, logrando os resultados projectados pelo Banco Mundial.

A deterioração da situação macroeconómica vivida, foi prejudicial para 
as empresas, particularmente as PMEs que suportaram um fardo elevadís-
simo, pelo que, o foco de Sua Excelência, o Presidente da República, na 
contínua melhoria da gestão macroeconómica faz perspectivar ao sector 
empresarial um futuro mais previsível na sua gestão empresarial e busca da 
recuperação da sua situação. Aqui, será importante a visão de Sua Excelên-
cia, Presidente da República, ao afirmar que a pesquisa aplicada será valo-
rizada. Esta pesquisa aplicada deveria, também, ser a base da planificação e 
que os Planos Económicos Sociais estejam alinhados com essas pesquisas.

O Fundo Soberano projectado vai ser uma peça crucial para a ges-
tão macroeconómica prudente e transparente na aplicação dos recur-
sos resultantes da exploração dos recursos naturais que se avizinha, e 
tendo em conta a questão inter-geracional. Aqui, propomos que o de-
bate seja amplo e aberto á todas forças da sociedade moçambicana.

Por fim, a CTA quer recordar que, no mandato findo, no âmbito do diálogo 
público e privado, foram possíveis diversos feitos, com destaque para a revisão 
do Regulamento do Reembolso do IVA que estabelece a redução do tempo, de 
12 meses para 4 meses, o levantamento da proibição de importação de camiões 
de volante à esquerda, o visto de fronteira e harmonização da sua taxa com a 
prática da região, o perdão fiscal dos juros devidos às dívidas tributárias, a re-
dução da taxa sobre o gasóleo para a agricultura e pescas, a revisão pontual do 
Código comercial, a introdução de novas normas cambiais, a implementação do 
Acordo de Facilitação de Comércio e a eliminação da inspecção pré-embarque.

E permanece o desafio da reposição da taxa reduzida do IRPC para 
a agricultura, bem como da aprovação de uma lei de Conteúdo Nacio-
nal. A CTA, igualmente, defende uma maior previsibilidade do pro-
cesso legislativo em Moçambique, pelo que defende a introdução de 
normas específicas que vão regular todo o processo de consulta públi-
ca na elaboração de leis, tornando o processo previsível e inclusivo.

A CTA está à disposição para continuar a colaborar com o Gover-
no, no âmbito do Diálogo Público e Privado, e deseja todos sucessos ao 
mandato que Sua Excelência, Filipe Jacinto Nyusi, acaba de inaugurar.

Bem-haja!

Pela Melhoria do Ambiente de negócios!

REACÇÃO DA CTA SOBRE O DISCURSO INAUGURAL DE 
SUA EXCELÊNCIA, ENG. FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CTA - Confederação Das Associações 
Económicas De Moçambique
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Entreista do ex-embaixador da Suíça 
refere que Afonso Dhlakama morreu de 
ataque cardíaco

causa da morte de 
Afonso Dhlakama, o 
histórico presiden-
te da Renamo, ainda 

não foi revelada publicamente. 
E, estranhamente, Dhlakama 
foi sepultado sem que houvesse 
autópsia ao seu corpo, alimen-
tando várias teorias de conspi-
ração sobre a provável causa 
da sua morte. A sua família, 
representada pelo general Elias 
Dhlakama, seu irmão, também 
concordou que não houvesse au-
tópsia. Mas o “Le Temps”, um 
jornal diário publicado na Suí-
ça, entrevistou Mirko Manzoni, 
que era o embaixador da Suíça 
em Moçambique e chefe do cha-
mado “Grupo de Contacto” que 
intermediou as negociações de 
paz, e refere que Afonso Dhlaka-
ma morreu de ataque cardíaco.

Numa entrevista com o títu-
lo “O pacificador subestimado”, 
Mirko Manzoni, que se diz pouco 
reconhecido na sua própria terra, 
mas muito orgulhoso pelo seu 
trabalho, que levou à assinatu-
ra do terceiro Acordo de Paz em 
Moçambique, disse também que 
esteve nas montanhas da Goron-
gosa trinta e cinco vezes antes 
da morte de Afonso Dhlakama e 
sempre acreditou que este viria 
para Maputo. “Dhlakama mor-
reria de um ataque cardíaco em 
2018 nas matas, desestabilizan-
do todas as negociações, mas 
o comboio da paz já havia sido 
lançado”, lê-se na entrevista.

Na entrevista, Mirko Manzoni 
diz que fez a sua primeira viagem 
da cidade de Maputo para as ma-
tas da Gorongosa, ao encontro de 
Afonso Dhlakama, no dia 19 de 
Novembro de 2016. Explica que, 
na viagem, estava acompanhado 
por três colaboradores. Voaram da 
cidade de Maputo até à cidade da 
Beira. Depois, fizeram o segundo 
voo numa avioneta para o Parque 
Nacional da Gorongosa, onde es-
tavam os guerrilheiros da Renamo 
à sua espera. “Depois de atraves-
sar, de ‘jeep’, o último posto de 
controle do Exército governamen-

tal, são necessárias várias horas de 
caminhada no calor do mato. Os 
guerrilheiros sempre vinham bus-
car-nos a pé e sempre no mesmo 
lugar, mas nunca seguimos o mes-
mo caminho. Tivemos que nos 
apressar para ter algumas horas de 
discussões e voltar ao ‘jeep’ antes 
do anoitecer”, diz Mirko Manzoni 
e acrescenta: “A princípio, pensei 
que Dhlakama acabaria por chegar 
a Maputo. Isso nunca aconteceu, e 
estivemos nas montanhas da Go-
rongosa trinta e cinco vezes”. 
Apesar de ter sido uma das poucas 
pessoas a ser contactada quando o 
estado de saúde de Dhlakama se 
agravou, e que foi até à Goron-
gosa para o resgatar, Mirko Man-
zoni não dá detalhes sobre o últi-
mo dia em que foi à Gorongosa, 
e que seria também o último dia 
de Afonso Dhlakama em vida.

“O principal arquitecto do 
Acordo histórico em Moçambi-
que” como é tratado Mirko Man-
zoni pelo jornal “Le Temps”, 
reivindica, na entrevista, algum 
reconhecimento pelo seu tra-

balho no Acordo. “Este Acor-
do de Paz é o maior sucesso na 
história da diplomacia suíça.”

Mirko Manzoni, que tem um 
mestrado em Arquitectura, mani-
festa, na entrevista, o seu orgulho 
de ter levado a paz a Moçambique 
e diz que é “um país com imensos 
potenciais, até agora desperdiça-
dos”. “A satisfação excede qualquer 
coisa que eu já tenha conhecido.”

Mirko Manzoni já foi delegado 
do Comité Internacional da Cruz 
Vermelha no Iraque. Falou sobre a 
experiência diplomática da nego-
ciação da paz, que difere das suas 
funções anteriores. “Um delegado 
negoceia constantemente para abrir 
um poço ou fazer passar um com-
boio humanitário. Mas o impacto 
de um Acordo de Paz está além 
da medida. De repente, velhas zo-
nas militares proibidas abrem-se. 
A vida começa de novo”, disse.

Mirko Manzoni estava em Mo-
çambique como embaixador desde 
há dois anos quando a Suíça foi soli-
citada para mediar o conflito arma-
do. “O processo de paz foi travado, 

e acredito que o Governo apre-
ciou minha discrição”, afirmou.

Mirko Manzoni disse que não 
participou no processo subs-
crevendo todas as sugestões 
dos contendores. “Quando tive 
críticas, eu expressei-as, mas 
directamente às partes inte-
ressadas, em vez de dar lições pa-
ternalistas na ‘media’”, afirmou.

Reconhecimento da ONU
Na entrevista, Mirko Manzoni, 

que é descrito como tendo “uma 
personalidade forte”, também diz 
que, durante as negociações de 
paz, lutou contra aquilo que ape-
lidou “hierarquia e burocracia de 
Berna”, tendo poupado Ignazio 
Cassis o chefe do Departamento 
Federal das Relações Exteriores, 
uma espécie de Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, que, se-
gundo ele, o apoiou desde o início. 
“Quando voltei para Berna, nin-
guém sabia o que estávamos a fa-
zer”, disse. Mirko Manzoni atribui 
esse ostracismo à discrição suíça 
e também ao facto de ser um “dos 

A
poucos diplomatas de direita” 
integrado naquilo a que o jornal 
chama “Departamento Federal de 
Relações Exteriores tradicional-
mente socialista”. Segundo con-
tou na entrevista, após o Acordo 
de Paz, o Departamento Federal 
de Relações Exteriores ofereceu-
-lhe várias posições que ele con-
siderava serem um rebaixamento.

“Foi quando António Guterres 
me ligou que percebi que havia 
feito algo excepcional. Os moçam-
bicanos conseguem diferenciar 
essas duas faces da Suíça”, disse.

Em Julho de 2019, um mês an-
tes da assinatura do Acordo de 
Paz posteriormente fracassado, 
Mirko Manzoni foi indicado pelo 
secretário-geral das Nações Uni-
das como seu enviado especial 
para Moçambique. Diz que não é 
muito comum a posição de envia-
do especial do secretário-geral das 
Nações Unidas ser ocupada por 
diplomatas suíços. “São contados 
como os dedos de uma mão.” Na 
entrevista, Mirko Manzoni deixa 
claro o ressentimento que tem 
pela falta de reconhecimento no 
seu próprio país. “A pior parte é 
que sou leal. Espero voltar à di-
plomacia suíça. No Departamen-
to Federal de Relações Exterio-
res, uma posição em África ainda 
é vista, com muita frequência, 
como um desvio de carreira.” 

Apesar dos louros que Mirko 
Manzoni atribui a si mesmo, a 
verdade é que a paz não durou 
nem um ano, devido à pressa 
com que o Acordo foi conce-
bido, tendo ignorado questões 
fundamentais. Numa declara-
ção recente, Marianho Nyongo, 
o autoproclamado presidente 
da “Junta Militar da Renamo” 
acusou não só o Governo, mas 
também o embaixador da Suíça 
em Moçambique, nessa altura, 
Mirko Manzoni, pelo fracas-
so do Acordo. Mirko Manzoni 
já não é embaixador da Suíça 
em Moçambique. Para o seu lu-
gar foi designado Oliver Burki, 
no passado mês de Dezembro.

de Moçambiquede Moçambique

Mirko Manzoni foi, enquanto embaixador da Suíça em Moçambique, o chefe do “Grupo de Contacto” 
internacional que mediou as negociações entre Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi e, mais tarde, com Ossufo 

Momade. A sua equipa foi quem concebeu o terceiro Acordo de Paz, que não durou sequer seis meses.

Mirko Manzoni, antigo embaixador da Suíça em Moçambique
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A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, encarregados 
de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para matricular novos 

ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por 

apenas 600,00 meticais. 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na sede do bairro 
Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinague ou contactar através dos 
telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.

FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

estar a consultar o habitual eixo 
de anciãos. Os consultados são 
os chamados “improváveis”, um 
grupo paralelo que Nyusi criou, 
mas fora da lógica partidária.

Mas como o Governo tinha de 
ser anunciado, o Presidente da 
República, através de Despachos 
Presidenciais separados, mante-
ve Carlos Agostinho do Rosário 
como primeiro-ministro  e nomeou 
Adriano Afonso  Maleiane como  
ministro da Economia e Finan-
ças, sendo renovado o mandato.

Carmelita Rita Namashulua 
passa para  ministra da Edu-
cação e Desenvolvimento Hu-
mano, saindo da Administra-

ção Estatal e Função Pública, 
substituindo Conceita Sortane.

Helena Mateus Khida é a nova 
ministra da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos, 
substituindo Joaquim Veríssimo. 
Helena Mateus Khida já havia 
sido considerada como hipóte-
se para ser procuradora-geral.

Max  Tonela, o mais discreto 
dos elementos do núcleo próximo 
do presidente, renovou o mandato 
como ministro dos Recursos Mi-
nerais e Energia e tem nas suas 
mãos importantes “dossiers” eco-
nómicos que irão ditar a correla-
ção de forças entre os grupos do 
Norte e do Sul no frenesim do gás.

Carlos  Mesquita mudou dos 
Transportes e Comunicações 
para  a Indústria e Comércio. 

Deixa uma área em que estava 
em total conflito de interesses, 
porque é lá onde se fez empre-
sário e onde detém um império 
empresarial. Era embaraçosa a 
sua situação como ministro e pre-
tendeu-se corrigir uma viola-
ção crassa da Lei de Probidade.

Celso Correia saiu do extin-
to Ministério da Terra Ambiente 
e Desenvolvimento Rural para 
o transformado Ministério da 
Agricultura, que passa de Minis-
tério da Agricultura e Seguran-

ça Alimentar para Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural. O que aconteceu, aqui, é 
que Celso Correia saiu do anterior 
Ministério e levou consigo o De-
senvolvimento Rural. Enquanto 

ministro da Terra, Celso era con-
fundido com ministro da Agri-
cultura, por força das acções que 
desenvolvia no âmbito do projec-
to “Sustenta”, que passa, agora, 
para o Ministério da Agricultura.

João Osvaldo Machati-
ne renova o mandato como 
ministro das Obras Públi-
cas e Recursos Hídricos.

Verónica Macamo é uma das 
grandes surpresas. Sai da Assem-
bleia da República, onde foi pre-
sidente durante dez anos, e passa 
para  ministra dos Negócios Es-
trangeiros e Cooperação, em subs-
tituição daquele que era o mais 
antigo ministro em funções, José 
Pacheco, que ficou sem pasta. Mas 
há quem diga que é para se prepa-
rar para o debate da sucessão, que 

(Continuação da página 2)

Ivete Maibase, ministra da Terra e 
Ambiente

Jaime Bessa Neto, ministro da 
Defesa Nacional

Amade Miquidade, ministro do 
Interior

Armindo Daniel Tiago, ministro da 
Saúde

Carlos Alberto Fortes Mesquita, 
ministro da Indústria e Comércio

Celso Ismael Correia, ministro da 
Agricultura e Desenvolvimento 

Rural

deverá passar pela região cen-
tro, incluindo Basílio Monteiro.

Outra grande novidade é Mar-
garida Talapa. Foi deputada e 
chefe da bancada parlamentar da 
Frelimo e passa para ministra do 
Trabalho, Emprego e Segurança 
Social, em substituição Vitória 
Diogo.  Não é uma grande gestora, 

Janfar Abdulai: ministro dos 
Transportes e Comunicações

Eldevina Materula - ministra da 
Cultura e Turismo 

(Continua na página 16)
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o calor da preparação 
da passagem de ano, 
a Autoridade Tribu-
tária de Moçambique 

rescindiu o contrato com a “In-
tertek Testing Services Lda.” 
(ITS) que, entre outros serviços, 
incluía a famosa inspecção pré-
-embarque de mercadorias im-
portadas, pondo fim uma rela-
ção de vinte anos. Logo a seguir, 
o “lobby” pró-“Intertek” inun-
dou a opinião pública com alega-
ções de que a rescisão seria o di-
lúvio e que, sem a “Intertek”, as 
operações de importação teriam 
um custo adicional de 10%. A 
essas duas narrativas adiciona-
va-se uma outra segundo a qual 
a Autoridade Tributária não ti-
nha um plano de contingência 
para garantir um “phase out” 
menos turbulento e caótico.

A Autoridade Tributária, diri-
gida por Amélia Nakhare, veio 
a público, na semana passada, 
através de um comunicado, ex-
plicar que tem, sim, uma estru-
tura montada para almofadar a 
saída da “Intertek” e que tam-
bém não é verdadeira a declara-
ção do “lobby” pró-“Interket” 
de que a sua saída tornaria as 
importações 10% mais caras.

O que se torna evidente, nes-
te processo, é uma zanga de co-
madres e que o Estado está a ser 
vítima da sua própria falta de 
transparência, que se manifesta 
em mecanismos pouco claros de 
contratação e gestão de contratos. 
É que, em Agosto de 2019, a Au-
toridade Tributária renovou sem 
concurso público o contrato com 
a “Intertek”, numa adjudicação de 
34 milhões de dólares, segundo 
um anúncio de adjudicação pu-
blicado, na altura, no jornal “No-
tícias”. O objecto do contrato de 
Agosto de 2019 era a inspecção 
pré-embarque, equipas de apoio 
das Alfândegas, consultoria, for-
mação ao ISFET, apoio ao projec-
to de instalação de um laboratório 
de análises para as Alfândegas.

Na altura, não foi dito ao públi-
co o que levou à extensão do con-
trato, a racionalidade do custo do 
contrato e o período previsto de 
validade da referida adjudicação. 
Vendo-se em claro fogo cruzado 
depois da abrupta rescisão com a 
“Intertek”, a Autoridade Tributá-

ria veio a público tentar amenizar 
a situação reconhecendo o papel 
da “Intertek, mas para dizer que, 
efectivamente, já não precisa dela.

“Durante os vinte anos de in-
teracção com a ‘Intertek Testing 
Services’, a administração tribu-
tária obteve ganhos consideráveis 
que permitiram a criação de um 
banco de dados fiável sobre mer-
cados internacionais, valor adua-
neiro e classificação pautal. Estes 
dados municiaram a Autoridade 
Tributária com elementos funda-
mentais para o desenho de perfis 
de risco sustentáveis, dando infor-
mações valiosas sobre os merca-
dos internacionais e ferramentas 
para um melhor controlo aduanei-
ro, minimizando o risco de evasão 
fiscal, de contrafacção, de entrada 
de mercadorias proibidas/condi-
cionadas”, lê-se no comunicado.

A Autoridade Tributária ex-
plica que, no quadro do desem-
baraço de mercadorias importa-
das, exportadas ou em trânsito, 
a Autoridade Tributária procura 
aplicar as melhores práticas al-

fandegárias e outros procedi-
mentos aduaneiros definidos nas 
recomendações da Organização 
Mundial das Alfândegas, parti-
cularmente as estabelecidas na 

Convenção de Quioto Revista.
“Em consonância, orientado 

para a facilitação do comércio e 
a adopção de controlos eficazes, 
a Autoridade Tributária promo-
veu reformas, nomeadamente a 
Inspecção Não Intrusiva (‘scan-
ners’), a Janela Única Electró-
nica (JUE), Gestão de Risco, 
Auditoria Pós-desembaraço, 
Operador Económico Autoriza-
do e Selagem de Mercadorias, 
instrumentos fundamentais para 
auxiliar no controlo aduaneiro.”

Segundo a Autoridade Tributá-
ria, está a ser implementado, na 
Janela Única Electrónica, em fa-
se-piloto, o módulo “E-Valuater”, 
uma ferramenta de avaliação que 
dispõe de uma base de dados de 
valores mercadorias que auxilia na 
determinação do Valor Aduaneiro 
das mercadorias declaradas nas 
Alfândegas e que constituem mais 
especialidades para o êxito do re-
ferido processo, o facto de exis-
tir um trabalho coordenado com 
outras instituições do Estado e 
instituições privadas intervenien-
tes no processo do desembaraço 
aduaneiro nos portos, aeroportos, 
e fronteiras rodoviárias, onde as 
Alfândegas realizam reformas 
significativas, que as tornam, 
hoje, mais operantes e eficientes.

Segundo a Autoridade Tributá-
ria, a conjugação destas especiali-
dades, associada ao conhecimento 
e à formação que os funcionários 
tiveram durante os vinte anos de 

trabalho com a “Intertek”, trans-
mite à instituição a certeza de que 
esta está preparada para compen-
sar o término do contrato com 
a “Intertek Testing Services”.

“A Autoridade Tributária ga-
rante aos agentes económicos e 
ao público no geral que está tudo 
assegurado para que o comércio 
legal flua normalmente, pois con-
ta com funcionários alfandegários 
capacitados através da formação 
prática, conjugado com uma es-
tratégia de uma avaliação baseada 
em risco e o uso de controlos ba-
seados em auditoria. Como tal, é 
falsa a percepção de que a retirada 
da IPE (inspecção pré-embarque) 
irá encarecer as importações em 
10 por cento, de igual modo como 
são falsas as alegações de usurpa-
ção de competências do ministro 
que superintende o pelouro das Fi-
nanças, por parte da presidente da 
Autoridade Tributária”, lê-se no 
comunicado, que termina indican-
do que continua em vigor o Regu-
lamento da Inspecção Pré-embar-
que e, não existindo uma empresa 
contratada para prestar serviços 
de inspecção pré-embarque, a 
Autoridade Tributária irá emitir 
instruções como forma de garan-
tir informação antecipada e outras 
formalidades antes da chegada 
das mercadorias importadas su-
jeitas a inspecção pré-embarque, 
visando acelerar o seu desemba-
raço ao chegarem. (Redacção)

de Moçambique

N

Rescisão do contrato com a “Intertek”

Autoridade Tributária desmente 
argumento de custo adicional de dez 
por cento nas importações 

Amélia Nakhare, presidente da AT.

Scanner de mercadorias 
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mas uma comissária política, que 
encontrou o tacho na prerrogativa 
de a Comissão Política decidir.

Jaime Neto é o ministro da Defe-
sa Nacional. É também uma grande 
surpresa. É um civil. Foi deputado 
da Assembleia da República e vai 
substituir um dos homens fortes da 
anterior governação de Nyusi, o seu 
tio Salvador M’tumuke. Jaime Neto 
desempenhou um papel importante 
na manipulação de Mariano Nhon-
go no dia 15 de Outubro, dia da 
votação quando, do nada, Nhongo 

apareceu na TVM e na RM a ape-
lar aos membros da Renamo para 
não votarem em Ossufo Momade.

Amade Miquidade, um ex-
-director do SNASP, é o mi-
nistro do Interior, em subs-
tituição de Basílio Monteiro

Armindo Daniel Tiago foi nomea-
do  ministro da Saúde, em substitui-
ção de Nazira Abdula, que caiu por 
causa da máfia da importação dos 
medicamentos, que tinha o seu ma-
rido também envolvido na equação.

Augusta Maíta é ministra do Mar, 

Águas Interiores e Pescas, em subs-
tituição de Agostinho Mondlane.

Gabriel Ismael Salimo é  minis-
tro da Ciência e Tecnologia, Ensi-
no Superior e Técnico-Profissio-
nal, substituindo Jorge Nhambiu.

Ivete Maibase é ministra da Ter-
ra e Ambiente, substituindo Celso 
Correia, que deixou o Ministério 
sem o Desenvolvimento Rural.

Janfar Abdulai é ministro dos 
Transportes e Comunicações, em 
substituição de Carlos Mesquita.

Eldevina Materula  é ministra 

da Cultura e Turismo em substi-
tuição de Silva Dunduro. Eldevina 
Materula ainda não tomou posse 
porque se encontra fora do país.

Estão por nomear os minis-
tros: da Juventude e Desportos; da 
Administração Estatal e Função 
Pública; dos Combatentes; e do 
Género, Criança e Acção Social.

Os sorrisos rasgados
Quem esteve na Sala dos Actos 

da Presidência da República cer-
tamente notou a expressão facial 

de Nyusi quando ia conferir posse 
aos ministros. Para uns, esboçou 
sorrisos rasgados e para outros 
nem tanto e até chegou mesmo a 
trancar a face. A coincidência é 
que só ganharam sorrisos os seus 
próximos, a saber: Carlos do Ro-
sário, Celso Correia, Carlos Mes-
quita, Max Tonela, João Macha-
tine, Adriano Maleiane, Janfar 
Abdulai e Augusta Maíta. Prova-
velmente esta é que será a com-
posição da nova “Dream Team”.

(Redacção)

Nyusi apela aos novos ministros 
para lutarem contra a corrupção

nos, pode combater a corrupção? 
Tirando a corrupção, Filipe Nyusi 
traçou o perfil daquilo que deve ser 
o membro do Governo e o que quer 
de cada um dos novos governantes.

Segundo Filipe Nyusi,  a postura 
dos ministros deve seguir os princí-
pios da ética governativa, nomea-
damente, a transparência, a inte-
gridade, o primado da lei, lealdade, 
humildade, imparcialidade e justiça 
social, uso racional dos recursos, in-
tolerância perante a corrupção.  So-
bre a integridade, Nyusi disse que o 
governante  íntegro “não se compa-
dece com o nepotismo, tráfico de in-
fluências e nem se aproveita do seu 
cargo para tirar benefícios materiais 
para si ou para os seus próximos”.

Nyusi disse que os dirigentes 
foram nomeados para servir o Es-
tado e não para dele  se servirem.

Nyusi afirmou que o dirigen-

te superior não deve ficar à es-
pera de orientações superiores 
para resolver problemas do povo.

No primeiro  Governo de Nyusi, 
houve ministros que tiveram maior 
protagonismo que outros. Desde 
logo, salta à vista o ex-ministro 
da Terra, Ambiente e Desenvol-
vimento Rural, Celso Correia.

Nyusi afirmou que, para o pre-
sente mandato não quer “go-
vernantes individualmente 
brilhantes”. “O nosso ‘modus ope-
randi’ é o brilho de toda a equi-
pa. Quem deve brilhar é Gover-
no como um todo”, disse Nyusi.

Depois de falar das prioridades e 
do perfil do Governo, Nyusi dirigiu-
-se especificamente a cada ministro, 
começando por  Adriano Maleiane, 
ministro da Economia e Finanças, de 
quem espera  Finanças  que devem 
elaborar estratégias para meter mais 

dinheiro e investimentos no país.
Sobre o Ministério dos Negó-

cios Estrangeiros e Cooperação, 
que é dirigido por Verónica Maca-
mo, Nyusi disse que quer que as 
Embaixadas e representações di-
plomáticas “deixem de ser centros 
de férias de três ou quatro anos de 
pessoas e suas famílias”. Nyusi 
disse que quer que os  diploma-
tas zelem pelos moçambicanos na 
diáspora. Nyusi disse também que 
quer uma diplomacia  económica.

Sobre o Ministério do Inte-
rior e Ministério da Defesa, o 
Presidente da República dis-
se que quer paz e tranquilidade.

Ao Ministério do Trabalho, diri-
gido por Margarida Talapa, Nyusi 
recomendou que se olhe para os 
trabalhadores e se  promova o tra-
balho. Recomendou que se respeite 
os contribuintes do Instituto Na-

cional de Segurança Social, o qual, 
muitas vezes, tem sido usado como 
“saco azul” para satisfazer apetites 
de dirigentes e do partido Frelimo.

Ao Ministério da Educação, 
que tem como ministra Carme-
lita Namashulua, Nyusi reco-
mendou  a expansão do endi-
no e o  respeito pelo professor.

Sobre o Ministério da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, que pas-
sa a ser dirigido por Celso Coreia, 
Nyusi exigiu “fome zero”, carne 
nacional e que se  deixe  um lega-
do de uma agricultura firme e séria.

Do Ministério da Indústria 
e Comércio, Nyusi quer a in-
dustrialização de Moçambique.

Do Ministério dos Recur-
sos Minerais e Energia, Nyusi 
quer que se assegure legislação 
que não lese o país no futuro.

Do Ministério das Obras 
Públicas quer mais água, es-
tradas, pontes e  habitação.

Ao Ministério da  Justi-
ça recomendou que se trabalhe 
para a celeridade processual.

Sobre o Ministério das  Pes-
cas, Nyusi disse que quer se 
aumente a fiscalização e in-
vestimento na pesca artesanal.

Do Ministério da Saúde, Nyusi 
quer  mais qualidade, mais medi-
camentos. Quer também que se 
acarinhem os profissionais da Saú-
de e uma gestão séria e transpa-
rente do “stock de medicamentos.

Sobre o Ministério dos Trans-
portes e Comunicações, Nyu-
si destacou a necessidade de se 
trabalhar para a  viabilidade das 
empresas e que se olhe para  ca-
botagem e que ela funcione.

Do Ministério da Ciência e Tecno-
logia, quer trabalho  para que o país 
seja moderno tecnologicamente.

Do Ministério da Terra e Ambien-
te quer que “se  devolva  a terra ao 
povo, acabar com terras ociosas, que 
são usadas como objecto de adorno”. 

de Moçambique

epois de conferir 
posse aos ministros, 
Filipe Nyusi fez re-
comendações especí-

ficas para cada ministro e falou 
do perfil do dirigente que quer. 
Afirmou que umas das priorida-
des para o presidente quinqué-
nio é o combate à corrupção.

Nyusi disse que quer um com-
bate implacável contra a cor-
rupção, “uma doença perigosa 
que tem vindo a fragilizar pau-
latinamente” o Estado e que é 
um dos principais obstáculos 
ao desenvolvimento do país.

“Durante o mandato que co-
meçamos, vamos  ser implicáveis 
contra a corrupção, porque quem 
perde é sempre o Estado”, disse 
Filipe Nyusi durante a cerimónia 
de tomada de posse dos novos 
membros do Governo. Acrescen-
tou que, acrescentando que, para 
o Governo “vencer a batalha con-
tra a corrupção”, os dirigentes 
devem “liderar com exemplo.”

Ora, o Governo é dirigido pelo 
partido Frelimo, um partido ligado 
ao maior escândalo de corrupção de 
que há memória em Moçambique: 
as dívidas ocultas. Segundo infor-
mações produzidas em Brooklyn, 
Nova Iorque, durante o julgamen-
to do libanês Jean Boustani, o cé-
rebro do calote, o partido Frelimo 
recebeu de subornos 10 milhões de 
dólares. O Presidente da República 
e chefe do Governo, Filipe Nyusi, 
que também é conhecido como 
“New Man” no submundo dos 
subornos, foi referido como tendo 
recebido dois milhões de dólares 
das dívidas ocultas. A questão que 
se coloca é: como é que o Gover-
no de um partido corrupto, dirigido 
por um presidente que é mencio-
nado como tendo recebido subor-

  ndré Mulungo
andremulungo4@gmail.com
A
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(Continuação da página 13)

Filipe Nyusi, Presidente da República
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Epah não entendi bem 
essa do Tchetcho ir a 

agricultura e levar consigo o 
desenvolvimento rural

Na verdade ele queria levar 
o Ministério das Finanças 

para agricultura só que não 
deixaram
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segundo mais votado, é o mais 
votado. Sobre o assumir des-
sa posição, ele, oportunamente, 
vai pronunciar-se. Há varias de-
cisões que devem ser tomadas.

Canal – Qual é vonta-
de dele, neste momento?

José Manteigas – Não se 
trata de vontade, são ques-
tões legais. O que deve haver 
é ponderação da parte dele. A 
posição de segundo mais vota-
do não é uma oferta de alguém, 
é a lei que assim o determina.

Canal – Essa decisão depende 
dele, ou do partido? Se ele en-
tender que vai, o partido deixa?

José Manteigas – Ele, como 
presidente do partido, vai ou-
vir o partido. Se o partido en-
tender que deve assumir esta 
ou aquela posição, nessa altu-
ra será anunciada essa posição.

Canal – Senhor deputado, 
acaba de dizer que o presidente 
Ossufo Momade foi o mais vo-
tado e não o segundo mais vota-
do. A pergunta que faço é:  qual 
é a lógica de ele ter ainda que 
ponderar, tratando-se  de uma 
posição que ele não reconhece?

José Manteigas – É o que dis-
se. É uma questão de lei. No mo-
mento certo, vai pronunciar-se.

Canal – A quantas anda o 
processo do processo de desar-
mamento, desmobilização e 
reintegração? É sentimento co-
mum que em Moçambique não 
há paz, mesmo com o Acordo de 
Paz Definitiva e de Reconcilia-
ção de Maputo, assinado em 6 
de Setembro de 2019. O que está 
a acontecer neste momento?

José Manteigas – O assunto do 
processo de desarmamento, des-
mobilização e reintegração está 
sob alçada do Estado. O nosso 
compromisso continua o mesmo, 
de manter a paz e a reconciliação 
nacional. As forças residuais da 
Renamo aguardam serenamen-
te pelo desfecho do processo de 
desarmamento, desmobilização e 
reintegração nas bases. Apesar de 
lentamente, o processo está a an-
dar. Há sinais bons que nos levam 
a crer que o processo está a andar.

Canal – Surgiu a “Junta Mi-
litar” chefiada por Mariano 
Nhongo, que aparece com um 
caderno reivindicativo que in-
clui melhores condições de rein-
tegração social, e demarca-se da 
Renamo de Ossufo Momade, a 
quem chama “traidor”. Per-
gunto-lhe: porquê a Direcção da 
Renamo não se senta com Ma-
riano Nhongo para ultrapassar 
essa crise interna? Até porque, 
aos olhos da sociedade, Nhongo 

é também da Renamo e diz que 
está insatisfeito com este pro-
cesso que conduziu à assinatura 
do Acordo de 6 de Setembro.

José Manteigas – A Renamo é 
uma família. E nas nossas famí-
lias, quando alguém não concorda 
com alguma coisa, senta-se com a 
família. Não foi o que aconteceu 
com ele, que, movido pelas razões 
que ele conhece, desertou das filei-
ras da Renamo. Alguém que deser-
tou, não é possível falar com ele.

Canal – Nem em nome da paz, 
que a Renamo diz que tanto presa?

José Manteigas – Como é que 
se senta com alguém que não 
está consigo. O próprio Mariano 
Nhongo já apareceu publicamen-
te a dizer que quer assassinar o 
presidente da Renamo. Já apare-
ceu publicamente a exortar para 
que as pessoas não votem no 
presidente Ossufo Momade, não 
votem na Renamo. Esta pessoa 
não está a agir em nome da Re-
namo. Não sabemos como se sen-
tar com alguém que quer matar 
o presidente, que quer destruir o 
partido. Como é que alguém apa-
rece numa estação pública como a 

TVM, que sabemos que, para ter 
espaço não é fácil? Até eu, que 
sou porta-voz do partido, dificil-
mente tenho espaço na TVM e na 
RM. As várias intervenções que 
o presidente Ossufo Monade faz, 
quase nada é publicado na TVM 
e na RM. Um Mariano Nhongo, 
em pleno dia 14 de Outubro, vai 
à TVM com toda a cobertura para 
exortar um voto contra a Renamo. 
Como é que se conversa com essa 
pessoa?  Achamos que o senhor 
Mariano Nhongo devia chamar a 
si  a razão, não fazer os ataques.

Canal – Mariano Nhongo acu-
sa o presidente Ossufo Momade 
de ter alterado a ideia inicial 
do processo de desarmamento, 
desmobilização e reintegração 
e dos pressupostos que leva-
ram à  assinatura do Acordo 
de Maputo. Aliado a isso, há 
um sentimento de que o presi-
dente Ossufo Momade, quan-
do ascendeu ao poder, fez uma 
purga de todo o núcleo próximo 
do presidente Dhlakama. Dá-
-se o exemplo de Ivone Soares, 
que foi afastada da Comissão 
Política e deixou de ser chefe 
da bancada da Renamo na As-

sembleia da República. Assisti-
mos a uma participação menos 
activa de Manuel Bissopo na 
campanha eleitoral. No meio de 
tudo isto, a Renamo não teme 
que este partido se fragmente?

José Manteigas – A Renamo 
é una. Não houve nenhuma pur-
ga no partido. Há vários quadros 
no partido que trabalharam com 
o presidente Afonso Dhlakama e 
que hoje deixaram os seus cargos. 
Até no tempo dele mesmo. Temos 
o caso do colega Muchanga, que 
foi porta-voz e foi substituído 
por mim. A antiga chefe da ban-
cada, para deixar de ser membro 
da Comissão Política, foi o Con-
gresso que decidiu, porque uma 
das prerrogativas estatutárias do 
presidente do partido é propor os 
membros da Comissão Política ao 
Congresso. O presidente Ossufo 
Momade propôs uma série de no-
mes ao Congresso. Se a vontade 
dos congressistas tivesse sido in-
tegrar a colega Ivone na Comis-
são Política, nessa altura teriam 
feito. A vontade dos congressistas 
foi essa.  Estatutariamente, a Co-
missão Política é o quarto órgão, 
à luz do Artigo 17 dos Estatutos. 

Temos como primeiro órgão o 
Congresso, depois o Presidente, o 
Conselho Nacional e a Comissão 
Política e, por último, o Conselho 
Jurisdicional. Não é verdade que 
a colega Ivone foi tirada do órgão 
mais importante. Quando me co-
loca a questão do senhor Manuel 
Bissopo, devo dizer que ele ne-
gou ser deputado da Assembleia 
da República. Foi convidado pelo 
presidente para dirigir o Gabine-
te Central de Eleições e disse ao 
presidente: “Presidente Ossufo, 
eu quero descansar”. Não é ver-
dade que os chefes de bancada na 
Renamo levam dois mandatos. O 
único que teve dois mandatos foi o 
senhor Raul Domingos. A nomea-
ção do chefe de bancada é um po-
der discricionário que o presiden-
te do partido tem. Cada líder tem 
a sua estratégia. E entende que, 
neste momento, o melhor chefe 
de bancada tem de ser este. Neste 
momento, a agenda do presidente 
é que a Renamo continue unida.

Canal – Um grupo de depu-
tado, designadamente, Ivone 
Soares, António Muchanga, 
o deputado Manteigas e o ex-
-deputado e secretário-geral da 
Renamo, Manuel Bissopo, foi 
notificado e ouvido pela Pro-
curadoria-Geral da República 
na sequência de acusações da 
“Junta Militar”, que os apon-
ta como financiadores desse 
grupo. O presidente Ossufo 
Momade ainda não se pronun-
ciou sobre o assunto. Pergunto-
-lhe: a que  se deve o silêncio?

José Manteigas – Nós fomos 
à Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca porque respeitamos os órgãos. 
Eu, pessoalmente, fui notificado. 
Eu podia ter colocado, na altura, 
a questão da violação do Artigo 
24 do Estatuto de Segurança e 
Previdência Social do Deputado, 
porque a antiga presidente da As-
sembleia da República, Veróni-
ca Macamo, violou o Artigo 24 
dos Estatutos. Tratou-me como 
funcionário, a mim e aos outros 
deputados, mas, para não deixar 
uma suspeição de que eu temo 
alguma coisa, fui. Eu não tenho 
nada com o assunto “Junta Mili-
tar”. Eu nunca conheci o senhor 
Nhongo. Só conheci o senhor 
Nhongo pela comunicação social, 
quando começaram os ataques. 
Nunca tive um contacto telefóni-
co com quem quer que seja que 
faça parte da “Junta Militar”. 
Estou a falar de mim, não sei os 
outros colegas. O presidente não 
se pronunciou sobre o assunto 
por respeito aos órgãos de ad-
ministração da Justiça, porque 
respeitamos o Estado de Direito.

(Continua na página 18)
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Angolano e nigeriano apanhados a tentar 
actualizar passaportes falsos em Maputo

O
Serviço Nacional de 
Migração deteve, 
na sexta-feira da se-
mana passada, dois 

cidadãos estrangeiros, um de 
nacionalidade angolana e ou-
tro de nacionalidade nigeriana, 
na posse de passaportes falsos, 
quando tentavam actualizar os 
dados num dos departamentos da 
instituição na cidade de Maputo.

Não se sabe ao certo a prove-
niência dos documentos falsi-
ficados. O Serviço Nacional de 
Migração diz que casos como es-
tes tendem a multiplicar-se, pois, 
durante o ano passado, a institui-
ção deteve 1.258 cidadãos estran-
geiros com passaportes falsifica-
dos, oriundos de várias regiões, 
sobretudo da Ásia e de África.

Segundo o porta-voz do Serviço 
Nacional de Migração , Celestino 
Matsinhe, a proliferação de docu-
mentação falsificada para a lega-
lização e obtenção do passaporte 
constitui um enorme problema 
para a instituição, pois revela que, 
nos últimos tempos, esta prática 
tem sido frequente por parte dos 
cidadãos que vêm do estrangeiro.

Celestino Matsinhe disse que, 
além da falsificação do passapor-
te, o sector regista também diver-
sos casos de irregularidades de 
migração, que, na maioria, são a 
falta de documentos de viagem, 
alteração de elementos de iden-
tificação, permanência ilegal e a 
falta de comunicação de mudança 
de domicílio. (Joana da Lúcia)

de Moçambique

Canal – Senhor deputado, 
as últimas eleições  não foram 
boas para a Renamo, basta 
ver a bancada parlamentar 
na Assembleia da República. 
É verdade que a Renamo diz 
que foi roubada, com alguma 
razão. O que a Renamo está a 
fazer desde já, que estratégias 
tem para melhorar o desem-
penho nas próximas eleições?

José Manteigas – As estra-
tégias não se divulgam. O que 
posso assegurar é que a Rena-
mo vai trabalhar. E no parla-
mento, apesar de ser a mino-
ria, fará tudo para defender os 
interesses dos moçambicanos.

Canal – Além de ter sido rou-
bada, a Renamo não acha que 
a fraca participação no pro-
cesso eleitoral, mais precisa-
mente na campanha eleitoral, 
por parte de alguns quadros 
que têm o seu capital político 
e o sentimento popular des-
sa ideia de purga, bem como o 
surgimento da “Junta Militar”, 
prejudicou o desempenho do 
partido? E  a Direcção da Re-
namo não devia considerar isso 
para unir a “família Renamo”?

José Manteigas – Quem se 
afastou da campanha eleitoral 
devia ter as suas razões, mas este 
não é o foco nem o caminho da 
Renamo. Se um e outro colega se 
retraíram com o capital político 
que diz, é uma questão indivi-
dual. Para nós, o que contribuiu 
para os resultados eleitorais foi 

a megafraude. O exemplo dis-
so são os comícios. Com ou sem 
aquele quadro, os comícios or-
ganizados pelo presidente Ossu-
fo Momade eram concorridos.

Canal – Como é que a Re-
namo olha para o novo Go-
verno? Gostaria que olhasse 
mais para o Ministério do In-

terior e para o Ministério da 
Defesa, tendo em conta o pro-
cesso de desarmamento, des-
mobilização e reintegração e 
também os ataques em Cabo 
Delgado e no centro do país.

José Manteigas – Não conhe-
ço a filosofia que o presidente 
Nyusi usou para a nomeação dos 

ministros, mas uma coisa ficou 
clara: que ele percebeu que os 
ministros do Interior e da Defesa, 
realmente, não tiveram um bom 
desempenho no mandato passa-
do, por isso o recrudescimento 
do crime, dos ataques em Cabo 
Delgado e na zona centro. Em 
relação a outros ministros, ouvi-
mos durante a campanha, que os 
moçambicanos deviam votar na 
Frelimo porque tinha a experiên-
cia de governação. Mas, quando 
vemos algumas figuras, pelo me-
nos pelo passado, não têm qual-
quer experiência de governação.

Canal – Como 
quem exactamente?

José Manteigas – Vá ver a lista 
dos ministros. Há vários que não 
têm nenhum passado de governa-
ção. Significa que, na campanha 
eleitoral, foi vendido um falso 
produto. Há alguns deputados que 
ficaram connosco durante muito 
tempo na Assembleia da Repúbli-
ca. O que mostra que a Renamo 
pode ser um bom Governo, ape-
sar de nunca ter estado na gover-
nação. Se assim é, é verdade que 
ninguém nasce a dirigir. O exem-
plo vivo é este. Se alguém não 
acreditava que a Renamo pode ser 
um Governo, o exemplo é este. 
Sobre o Governo no seu todo, é 
muito difícil acreditar que, den-
tro de um saco plástico onde há 
peixe podre, consigamos ter um 
peixe que não esteja podre. To-
dos os ministros são do regime. 
Se em quarenta e quatro anos não 
conseguiram transformar este 

país para melhor, não será agora.

Canal – Durante o discurso 
por ocasião da tomada de posse 
dos ministros, Filipe Nyusi disse 
que quer um Governo íntegro e 
intransigente contra a corrup-
ção. Quando olha para as dívidas 
ocultas, acredita nesse discurso?

José Manteigas – O nome do 
presidente Nyusi foi citado nas 
dívidas ocultas. Nós propusemos 
uma Sessão Extraordinária para 
haver uma explicação relativa-
mente a isto. Ele nunca apareceu 
publicamente para demonstrar a 
sua integridade, para dar alguma 
explicação. Ele faz parte do mes-
mo regime. Ele está a ver a cor-
rupção a ter barba branca. Assu-
miu vários cargos no Estado. Ele 
conhece quem são os corruptos, 
ele convive com os corruptos, ele 
come com os corruptos. Ele co-
nhece os negócios dos corruptos. 
Por que não age, sendo o mais alto 
magistrado da Nação? Uma coisa 
é o discurso de ocasião, outra é o 
compromisso de salvar este país. 
Não vemos o presidente a trazer 
o combate à corrupção. Ele, en-
quanto Presidente da República, 
aceitou pagar trinta e oito milhões 
de dólares das dívidas ocultas. 
Isto é corrupção. Violar o Acór-
dão do Conselho Constitucional 
é corrupção. Alguém que viola 
o Acórdão do Conselho Consti-
tucional vai trazer um discurso 
de combate à corrupção. O país 
continuará mergulhado num caos 
durante os próximos cinco anos.

(Continuação da página 16)

Nacional



Publicidade 21Canal de Moçambique | quarta-feira, 22 de Janeiro de 2020

publicidade



Canal de Moçambique | quarta-feira, 22 de Janeiro de 202022

Subcomitê de Relações 
Exteriores para África 
do congresso norte-
-americano, condenou 

o ataque e tentativa de rapto ao 
jornalista moçambicano e editor 
do Canal de Moçambique, Matias 
Guente, acontecido no dia 31 de 
Dezembro de 2019, em Maputo. 

Numa declaração emitida pela 
presidente do subcomité e de-
putada do congresso americano 
Karen Bass, lê-se “acompanha-
mos com preocupação a tenta-
tiva de sequestro e agressão do 
jornalista moçambicano Matias 
Guente. Nenhum cidadão deve 
ser prejudicado por ter opiniões 
e crenças diferentes. A agres-
são, sequestro e detenção de 
críticos do governo está se tor-
nando cada vez mais comum”.

A congressista Karen Bass en-
tende que a liberdade de expres-

são e a liberdade de imprensa 
são a base de qualquer sociedade 
democrática e o ataque a jorna-
listas é uma violação desses di-
reitos fundamentais. “Pedimos 
que esse assunto seja investiga-
do minuciosamente. É preciso 
enviar uma mensagem forte de 
que os jornalistas devem poder 

trabalhar em um ambiente se-
guro, sem intimidação, porque 
eles defendem os valores de uma 
sociedade democrática” lê-se 
numa declaração emitida na pas-
sada quarta-feira 15 de Janeiro. 

Matias Guente escapou a uma 
tentativa de rapto, na zona do 
Alto Maé na cidade de Maputo, 

quando três homens armados, que 
também traziam tacos de golf e 
baseball e que se faziam transpor-
tar numa viatura de marca Toyota 
Corrola, vulgo “escova”o agredi-
ram e tentaram o levar consigo. O 
jornalista deu luta e escapou ten-
do se refugiado numa oficina, mas 

acabou ficando ferido. Acredita-
-se que a acção tenha sido levada 
a cabo pelos famosos esquadrões 
da morte que funcionam na polí-
cia com mandato para atacar e às 
vezes assassinar vozes tidas como 
incómodas ao regime.(Redacção)  

de Moçambiquede Moçambique
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Karen Bass exige investigação e 
responsabilização ao ataque contra 
Matias Guente 

Matias Guente, editor executivo do Canal  de Moçambique e Canalmoz

Congrecista Karen Bass



Canal de Moçambique | quarta-feira, 22 de Janeiro de 2020 23

Publicidade

Da nossa série “reencontro com a balança” dedicamos todo este 
mês de Janeiro para dar sugestões alimentares leves para a facilitar 
o ajuste de contas com a balança e cuidar de limpar os excessos de 
Dezembro. São dicas de pratos simples, práticos e saudáveis para 
criar um equilíbrio que nos permita ajudar aos mais exagerados 
a voltarem a encarar a balança. E para esta semana não será dife-
rente. Temos salada. Quando se pensa na salada há uma brinca-
deira que se faz em meios menos afortunados segundo a qual se 
não tiver alface não é salada. E aliás, por culpa dessa narrativa 
em algumas geografias nacionais a salada passou a ser o nome 
oficial do alface, sendo que não se reconhece o nome salada a 
qualquer outra mistura de vegetais crus ou não que não pontifique 
o alface. Nada mais bizarro. Mas pelo que ando a ler, a origem eti-
mológica da palavra “salada” parece ser que se encontra no termo 
latino “herba salata”, que utilizavam os romanos para denominar 
a mistura de vegetais  crus temperados com sal. Mas com o tempo 
evoluiu para ser mistura de produtos frios crus ou cozidos.

Hoje em dia, a salada é um prato refrescante e muito saudável e 
não poucas vezes principal protagonista do começo das princi-
pais refeições. Além disso, as saladas estão abertas à imaginação 
e à criatividade de qualquer pessoa, dado que se podem preparar 
incríveis combinações e surpreender com o seu toque criativo. 
Mas história à parte e que venha a salada à nossa mesa. E a nossa 
estrela da semana é:

Salada de macarrão penne integral

Ingredientes

1-chavena de cha de macarrão penne integral

1 -dente de alho picado

1 -colher de sobremesa de óleo de coco

2 -colheres de sopa de azeitona-preta sem caroço

3 -folhas de manjericão fresco

2 -tomates- cereja

3 -colheres de sopa de atum light em lata escorrido

2 pimentas 

Modo de preparar

Coza o macarrão em água e reserve. Em uma panela, frite o alho 
no óleo de coco com uma pitada de sal. Misture o macarrão, alho, 
sal e deixe esfriar. Depois de frio, coloque-o em um recipiente e 
acrescente o manjericão, os tomates-cereja cortados ao meio, a 
pimenta, o atum e azeitonas.

O macarrão integral é um carboidrato de baixo índice glicêmico 
que fornece energia aos poucos. Já a pimenta tem ação estimu-
lante.

Bênçãos e bom apetite

Por: Da Glória Cumba 

Outras coisas e 
sabores
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O seu principal jornal já pode ser lido num novo formato 
e aonde estiver. Escolhe um dos pacotes de subscrição 

e tenha acesso ao seu jornal de referência.

@Canal_Moz Canalmoz
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É conhecida como sendo a “mãe” do 
teatro moçambicano. Nasceu no Ibo, 
uma ilha da província de Cabo Delgado. 
Órfã de pai (um mestiço que, em vida, 
foi carpinteiro) aos cinco anos de idade, 
Maria Manuela de Lobão Soeiro, de seu 
nome completo, foi estudar para um 
colégio de Salesianos na Namaacha. 
Gostava de ler. Chegava a “roubar” livros 
na biblioteca, para ler à noite. Contava 
histórias para as colegas. Assim nasce o 
gosto pelo teatro.

Depois da assinatura dos Acordos 
de Lusaka, em 1974, Manuela Soeiro 
actua em grupos de mulheres, usando a 
dramatização como forma de estimular 
a reflexão, numa altura em que 98% da 
população moçambicana não sabia ler 
nem escrever.

Nos primórdios da Independência, 
ela organiza saraus no Teatro Avenida 
ao mesmo tempo que se integra nos 
chamados “Grupos Polivalentes”, cuja 
função era educar as pessoas sobre 
aspectos relacionados com os principais 
problemas sociais que o país enfrentava.

A criação destes grupos, onde 
participavam alguns actores da nossa 
praça, abriu caminho à profissionalização 
do Teatro. A 6 de Novembro de 1986, o 
sonho de Manuela tornou-se realidade: 
foi criado o “Mutumbela Gogo”, que, em 
Português, significa “mascarado”.

Com o “Mutumbela” nasceu um teatro 
fora dos parâmetros usuais do chamado 
“teatro clássico”. Fez-se (e ainda hoje se 
faz) um teatro identificado com as nossas  
raízes culturais. Nesta perspectiva, 
Manuela Soeiro socorre-se de escritos 
de autores moçambicanos consagrados, 
como Mia Couto, José Craveirinha, 
Luís Bernardo Honwana, Rui Nogar 
e tantos outros. As crises sociais por 
que Moçambique passou (o excesso de 
burocracia, a corrupção, a guerra dos 
dezasseis anos, etc.) levou Manuela e o 
seu “Mutumbela” a iniciar um processo 
de crítica social.

Dos momentos profissionais 
gratificantes na minha relação com 
Manuela Soeiro, faço questão de recordar 
o seu empenho e de outros profissionais 
a ela ligados (a saudosa Graça Silva, 
Lucrécia Paco, Adelino Branquinho, 
Vítor Raposo) no apoio à realização do 
programa “Volta a Moçambique”, que 
era gravado no Teatro Avenida.

Manuela Soeiro, a “mãe” do teatro 
moçambicano, completa esta semana 
(no dia 24 de Janeiro) os seus 74 anos 
de idade.

Uma data 
na História

Manuela Soeiro

embre-se que 2019 foi considera-
do o ano Eduardo Mondlane. Era 
bom que o Museu Nacional da 
Revolução, que está com a porta 

fechada, abrisse. Havia planos para o es-
paço estar aberto em  Junho ou Setembro, 
no máximo. O ano passou. E parece que 
levou também a discussão em torno da 
reabertura do museu, que se não estives-
se sob gestão da Frelimo seria um lugar 
importantíssimo para os moçambicanos 
no que diz respeito a cultura e a maneira 
de pensar da sociedade. Um intelectual 
português residente em Moçambique 
disse em off the record ( no ano passado, 
quando trabalhávamos nesta reportagem) 
que seria estranho a Frelimo não ‘’captu-
rar’’ o museu porque com o monumento 
pode controlar uma ideologia cultural e 
manipular futuras gerações  como qui-
ser. Nota-se que o intelectual comen-
tava num pensamento à longo prazo. 

O Museu Nacional da Revolução, em 
Maputo, não está em funcionamento há 
mais de dois ano. O edifício, localizado 
na avenida 24 de Julho, em frente ao Jar-
dim dos Madjermans, está “colado” à ou-
tro prédio onde funciona uma organiza-
ção juvenil da Igreja Universal (IURD). 
Alguns promotores ligados à cultura, os 
mais moderados, dizem nada saberem so-
bre o que está acontecer. Outros, os mais 
extremistas, afirmam que a Frelimo ven-
deu à IURD exactamente o espaço onde 
funcionava o museu, e, consequentemen-
te, o patrimônio desapareceu. Uns como 
outros estão profundamente indignados 
com o partido no poder. A secção de cul-
tura, do Canal de Moçambique, apurou 
de fonte segura que a Frelimo não ven-
deu o museu, - como pensam alguns. Mas 
soube, que o partido no poder está sem 
capacidade urgente para pôr a funcionar 
‘’em condições técnicas recomendadas.’’

Mas o que é Museu Nacional da Revo-
lução?

O Museu Nacional da Revolução, ou, 
simplesmente, Museu da Revolução, tem 
como foco essencial a História da Inde-
pendência do país. Quando funcionava 
era visitado por estudantes, académicos e 
público, em geral. O mesmo estava orga-
nizado cronologicamente e podia ser vi-
sitado em quatro pisos. No museu podia 
se ver o telefone fixo que Samora Machel 
usou, a estratégia da Frente de Liberta-
ção de Moçambique- ao movimento e 
não ao partido- no primeiro ataque ar-
mado ao Chai. Podia ser vista também as 
armas utilizadas pelo colono português e 
o carro utilizado por Eduardo Mondlane, 
o primeiro líder do movimento revolu-
cionário. O Museu é gerido pela Freli-
mo, por uma espécie de área geralmente 
chamada Comité Central do Partido Fre-
limo.  Aqui é urgente colocar uma velha 
questão. O que é, de facto, Comité Cen-
tral da Frelimo? Um aspecto é concreto, a 
Frelimo gere o Museu há bastante tempo.

Por parte, do referido, Comité Central 
da Frelimo, no Departamento de Mobi-
lização e Propaganda Edson Macuacua 
e Damião José já foram responsáveis. 
Actualmente, o que é óbvio,  está sob 
responsabilidade de Caifadine Manasse. 

Uma antiga polémica em torno da 
gestão da compra do Museu

Um artigo do notável jornalista cultu-
ral Armando Nenane (que já não está no 
activo), publicado há 10 anos  no jornal 
Savana constata que a Frelimo, que é 
gestor do Museu da Revolução há anos 
por imposição da História,  manifestou 
o interesse de comprar em 2010, um 
facto que, na época, reacendeu uma 
polémica antiga no seio da crítica. Na 
altura havia sectores que não compreen-

diam como é que um museu, que conta 
a história da Revolução moçambicana, 
tem que pertencer a um partido político 
e não ao Estado, como um bem comum.

No referente ao desconhecimento so-
bre a situação do Museu da Revolução, 
um  moçambicano de origem portu-
guesa  disse recentemente que não faz 
sentido que o espaço onde funciona o 
museu actualmente esteja no poder de 
um movimento religioso. “Não faz sen-
tido porquê o Museu da Revolução em-
bora esteja na gestão da Frelimo é um 
patrimônio histórico e cultural dos mo-
çambicanos. É lá, onde, por exemplo, 
era possível ter acesso à um conjunto 
de documentação sobre a guerra, ver o 
telefone fixo que durante muito tempo 
Samora Machel usou, entre outros ar-
tefactos”, disse o homem de mais de 
sessenta anos, visivelmente aborrecido.

“É bom que se saiba o que está acon-
tecendo. Aquilo é um bem público e 
simplesmente desaparecer não dá,” 
disse, jesticulando as mãos que depois 
apoio-se numa bolsa de palha que estava 
por cima da mesa que tinha como objec-
tivo dar como um dos presentes a mu-
lher que reside lá nas terras de Camões.

“Não sei. Há bastante tempo que não 
sei o que aconteceu com o Museu de 
Revolução”, disse Otília Aquino, antiga 
Presidente do Fundo para o Desenvolvi-
mento Artístico e Cultural (FUNDAC).

“Seja lá o que está a acontecer era bom 
que tivessemos o museu de volta, prin-
cipalmente este ano (2019) considerado 
um ano cultural, em que se comemora os 
50 anos de Eduardo Mondlane”, sugeriu.

Veja a parte dois do texto: Frelimo sem 
dinheiro para pôr Museu da Revolução 
em Funcionamento, na próxima edição 

Nelson Marqueza

L

Museu da Revolução está em 
banho-maria, mas não na “bolada”
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Agenda cultural e social

22 de Janeiro (quarta-feira) 

 u Palestra sobre como aumentar rendas 
usando as redes socias, às 13h00, no 
espaço “Beyond Group” em Maputo.

23 de Janeiro (quinta-feira) 

 u Sessão livre de “Yoga” e Meditação, 
às 17h00, no  “Wellness e Fitness” em 
Maputo.

 u Palestra sobre como entender as Mu-
lheres com Dany Temane, às 16h00, 
no Hotel “Vip” em Maputo.

24 de Janeiro (sexta-feira) 

 u Debate sobre boas maneiras, bem es-
tar e cidadania, às 9h00, na Rotunda 
de Matlemele na Matola.

 u Palestras sobre como iniciar um pla-
no de negócios, às 10h00, no Hotel 
“Vip” em Maputo.

 u Palestra sobre como entender o con-
ceito de bem estar e auto-estima, às 
16h00, no Hotel “Vip Executive”na 
Beira.

25 de Janeiro (sábado)

 u Palestra sobre como gerar oportuni-
dades de negócios, às 9h00, no “So-
gecoa Apart Hotel” em Maputo.

 u Seminário de negócios, às 9h00, na 
Incubadora do “Standart Bank” em 
Maputo.

 u “Beauty Workshop”, às 10h00, no 
“beyond Group” em Maputo.

 u Debate sobre as boas maneiras, bem 
estar é cidadania às 09h00 na Rotunda 
de Matlemele na Matola.

 u Sessão de Batique e estampagem, às 
10h00, na Galeria “Aruângua”na Bei-
ra

27 de Janeiro (segunda-feira)

 u Conversas sobre o que as mulhe-
res decidem, às 11h00, no Bairro da 
“Coop” em Maputo.  

28 de Janeiro (terça-feira)

 u Conversa com Lucílio Mandlate, às 
18h00, na Fundação Fernando Leite 

Couto, em Maputo.

ESPECTACULOS E CONCERTOS   

24 de Janeiro (sexta-feira) 

 u Filipão Marques & Muapassa Júnior 
às 20h00 no “Bate Papo” da Matola

ENTRETENIMENTO

23 de Janeiro (quinta-feira) 

 u Karaoke “Nigth”, às 20h00, no “Kar-
dápio Kaseiro”

 u “Quintas no Frikas”, às 17h00, no 
Restaurante “Fricka”.

 u “Karaoke” com Filipão Marques, ás 
18h00, no “Uptow Café”.

 u Música com Tendy Varel, às 20h00, 
na “Xima’s Bar” em Maputo.

 u Música com Delta Cumbane, às 
19h00, no restaurante  “Quinta Tropi-
cal” em Inhambane.

24 de Janeiro (sexta-feira) 

 u “Every Hour is Happy Hour” a par-
tir das 16h00 no espaço “Beyond 
Group” em Maputo.

 u Sessão de“Gin e Tónica”, às 18h00, 
no Hotel Cardoso.

 u “Karaoke” com Filipão Marques, ás 
18h00, no “Uptown Café”.

 u “Show Moz”, às 19h00, no “Dance’s 
Bar” na Beira.

 u Noite de “face to face”, às 20h00, no 
“Bate papo”  “Bar e Lounge” na Ma-
tola..

 u Música com“Ten G”, às 20h00, na 
Discoteca “Teia” em Manica.

 u Noites versáteis com Faizal Dias, às 
21h00, no “INK e Soul”

 u Fundzeketa e Madzulene, às 16h00 
no “Hund’s Bar” em Inhambane.

25 de Janeiro (sábado) 

 u Jasse e banda  Malonguissa,  às 19h00, 
no “Kardápio Caseiro” em Maputo. 

 u A festa do preto, às 22h00, na Disco-
teca “Unique” em Tete.

 u Simba e Orquestra às  12h00, no FEI-
MA em Maputo.

 u Feira da caipirinha“bring back”, às 
19h00,  “Dance’s Bar” na Beira.

 u “Happy hours”, às 16h00, no “South 
Beach” em Maputo.

 u “Every hour is Happy hour”, às 
16h00, no “Beyond Group” em Ma-
puto.

 u “Label party”, às 19h00, no Clube 
Naval em Maputo.

 u Manhiça “fire experience”, às 9h00, 
no “Redsky” na Manhiça.

 u “My Other Side of the Moon” às 
19h00 no Clube Naval 

 u “Noite Sweet”, às  19h00, na  discote-
ca “Macequesse” em Manica.

 u “Saturday madness”, às 22h00, no 
“Mapiko haven” na Beira

 u “Matiné Abbraccio”, às 22h00, no 
Monte Belo “Indy Vilage” em Ma-
puto.

 u Noites classicas, às 22h00, no “Spar 
vip” na Beira.

26 de Janeiro (domingo) 

 u “Dia do CD” às 10h30 no “ Café Jazz 
Spoon”  na Matola. 

 u “Farras do quintal” com Gerilson Ins-
rael  às 16 h00, no  Centro Cultural 
Universitário da “UEM” em Maputo.

 u Noite de batidas com, às 20h00, no 
“Havana Bar” na Beira.

FEIRAS E MERCADOS 

24 de Janeiro (sexta-feira) 

 u Sessão de vendas de “CD” gospel do 
grupo “Faith4life”, às 9h00, no Cam-
po do “Cape Cape” no Chamanculo.

 u Sessão de venda  de cosméticos da 
“Fayal”, às 9h00, no Glória Mall

CANTO E DANÇA

25 de Janeiro (sábado) 

 u Sessão de dança “Tango” com Amélia 
Loja, às 9h00, no “Mbuva’s Bar” em 

Maputo.

 u Tarde dançante com o grupo “viru’s 
meda”, às 15h00, na “Chakanha’s 
Bar” em Manica. 

 u Sessão de dança “Afro-latina”, às 
16h00, no Hotel “Afrim” em Maputo. 

CINEMA

23 de Janeiro (quinta-feira) 

 u Apresentação de do filme “O resga-
te”, às 18h00, no Teatro Avenida em 
Maputo.

TEATRO

23 de Janeiro (quinta-feira) 

 u “Stand up comedy” com Mr Tino , às  
19h00, no “Nhemba’s Bar” em Chi-
moio.

25 de Janeiro (sábado) 

 u Apresentação da peça teatral “O pro-
feta”, às 18h30, no Cine-teatro Gil-
berto Mendes

 u Apresentação da peça teatral “Maria-
no eu também posso dirigir o país” às 
18h30 “Gaya Guatu” em Inhambane.

 u Apresentação da peça teatral“ A lín-
gua da minha sogra”, às 18h00, no 
novo Cine na Beira.

PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS

24 de Janeiro (sexta-feira) 

 u Comédia infantil, às 13h00, na Escola 
Portuguesa.

 u Festival fim das férias para crianças, 
às 8h00, no Campo da Soalpo em 
Chimoio.

OUTRAS ACTIVIDADES

23 de Janeiro (quinta-feira) 

 u Culto de Abertura de Mulheres 
Águias às 18h00 no Pavilhão do Es-
trela em Maputo

24 de Janeiro (sexta-feira) 

 u Retiro universitário na praia, às 
12h00, na Praia da Costa do Sol em 
Maputo.     de Moçambiquede Moçambique
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PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS
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Na Beira

Mussacarua Simango também recolhe às 
celas acusado de financiar Mariano Nhongo

O mandado tem a data de 8 
de Janeiro. Segundo apurou o 
“Canalmoz”, Sandura Ambró-
sio é acusado de conspiração 
contra o Estado moçambicano.

Sandura Ambrósio está em pri-
são preventiva, e o número do 
processo é 12/SI/2020, instau-
rado pelo  Ministério Público.

Recorde-se que a Procuradoria-
-Geral da República abriu um 

processo contra Mariano Nhon-
go e, nesse âmbito, intimou para 
declarações quatro deputados da 
Renamo, nomeadamente, Ivone 
Soares, António Muchanga, José 
Manteigas e Manuel Bissopo. Es-
tes – na óptica da Procuradoria e 
com base em alegados membros 
da “Junta Militar” que foram 
presos – são os financiadores de 
Mariano Nhongo e companhia.

Sandura Ambrósio foi pre-
sente a um juiz de instrução cri-
minal para a legalização da sua 
prisão. Segundo soube o “Ca-
nalmoz”, Sandura Ambrósio foi 
preso por, alegadamente, ter sido 
mencionado pelos seis supostos 
membros da “Junta Militar” deti-
dos, no passado mês de Dezem-
bro, na província da Zambézia.

Sandura Ambrósio foi um dos 
membros da Renamo em Sofala 
que desafiou abertamente Ossufo 
Momade, em Fevereiro de 2019, 
criando caos na Renamo na Beira, 
numa polémica sobre a indicação e 

eleição dos delegados provinciais 
e distritais. Sandura Ambrósio foi 
um dos delegados eleitos, mas foi 
substituído, por ordem superior de 
Ossufo Momade, criando uma cri-
se sem precedentes na Renamo em 
Sofala. Desde então, Sandura Am-
brósio havia desaparecido de cir-
culação. Agora são dois detidos.

O Serviço Nacional de Investi-
gação Criminal diz que Sandura 
Ambrósio e Mussacarua Siman-
go são acusados de recrutamen-
to e financiamento destinados 
ao grupo de Mariano Nhongo. 

de Moçambiquede Moçambique

  osé Jeco, na Beira
 josejeco@gmail.com
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ussacarua Siman-
go, um fervoroso 
membro e grande 
mobilizador da Re-

namo em Sofala, foi detido na 
passada sexta-feira, acusado do 
crime de conspiração por, ale-
gadamente, fazer parte do grupo 
de civis que financiam Mariano 
Nhongo e a sua “Junta Militar”.

A informação foi confirmada, 
na Beira, pelo director do Serviço 
Nacional de Investigação Crimi-
nal na província de Sofala, Mário 
Tamele, que falava a jornalistas.

Mário Tamele disse que mais 
pessoas poderão ser ouvidas e 
detidas no âmbito do mesmo pro-
cesso. Por outro lado, o SERNIC 
confirmou a prisão, na tarde de 
terça-feira, da semana passada 
de Sandura Vasco Ambrósio, ex-
-deputado da Renamo na Assem-
bleia da República, acusado de 
cooperar com a “Junta Militar” 
chefiada por Mariano Nhongo, 
a quem a Procuradoria-Geral da 
República acusa de comandar os 
ataques armados na zona centro.

Sandura Ambrósio foi detido 
em cumprimento de um manda-
do judicial emitido pelo Tribu-
nal Judicial de Sofala e assinado 
pela juíza Shaquila Mohamed. Sandura Ambrósio acusado de cooperar com a “Junta Militar”

Mussacarua Simango, membro da Renamo


