
Prezado Presidente. 
 

     
 

      
 
Em Setembro do ano de 2013, depois de receber na minha casa o Chefe da Bancada do 
MDM com alguns dos candidatos para as Eleições Autárquicas, realizei um trabalho gráfico 
para uma animação em 3D do símbolo do MDM, orçado em 2.000 US$. Passando mais de 
3 anos depois da entrega do trabalho solicitado por dirigentes do MDM, entre eles a Linete 
e seu irmão Lutero, não recebi o pagamento até hoje. 
 
Depois de receber o candidato Venâncio Mondlane e colegas no meu estúdio, naquela altura 
ainda em Maputo, para preparar gravações para as campanhas do partido, foi rescindido o 
contrato pela dona do imóvel, militante do partido Frelimo, e incendiado meu estúdio móvel 
num parque na Baixa da Cidade Capital.  
 

 
 
Em 2014 pedi seu irmão Lutero para me fornecer o cantacto de um advolgado imparcial para 
uma assistência jurídica na resolução das questões da suspensão dos meus programas 
Academia de Sonhos e Telescolinha na TVM, que aconteceu depois da descoberta de um 
desfalque do apoio financeiro do UNICEF e das dívidas do antigo Gabinete da Primeira 
Dama da República em relação ao nosso programa. Mas não recebi nenhum apoio. 



No nosso encontro na sede do MDM em Julho do ano 2015, o Presidente solicitou um 
projecto de instalação de três estúdios de baixo custo para os Municípios de Beira, 
Quelimane e Nampula, com cursos de formação para jovens. Comprei uma parte do 
equipamento para o estúdio na Beira durante minha viagem privada na Alemanha e meu 
colega comprou a outra parte na África do Sul em Outubro de 2015. 
 

 
 
No dia 30 de Setembro de 2015 recebi via email a informação da autorização para a abertura 
de rádio com frequência 95.6 Mhz e realizei ao pedido do Exmo Presidente encontros nas 
cidades Berlim, Hamburgo e Leipzig para a preparação de uma emissora. Em seguida 
elaborei uma concepção técnica do sistema digispot junto aos engenheiros da Alemanha. 
Depois do meu regresso à Moçambique o Exmo Presidente informou que já não estava 
interessado no projecto da emissora de rádio e não tinha fundos para pagar as minhas 
despesas na Alemanha.  
 
Em Outubro de 2015 fiz a primeira viagem a Beira para a instalação do equipamento no 
estúdio e para a realização de workshops de capacitação. Não foi possível instalar o 
equipamento porque a sala ainda não estava preparada. Na formação não participou 
nenhum jovem porque os cursos na Beira não foram anunciados pelos coordenadores 
Sande Carmona e Apingar Garcia. 
 

 



Em Dezembro de 2015 foi realizado na minha casa um encontro com o Presidente para 
concretizar uma parceria no âmbito da realização do Moya International Kids Music Festival 
2016 na Beira. A decisão de realizar o Festival em parceria com o CMB foi anunciado 
publicamente. Realizei vários trabalhos gráficos 3D e trabalhos de comunicação e criei uma 
página na internet para a promoção do Festival. Mas em nenhum momento até hoje o 
Conselho Municipal disponibilizou fundos para a realização do projecto. 
 

 
 
Em Janeiro de 2016 viajei novamente a Beira para configurar os programas de gravação e 
a realização de workshops de capacitação. A sala do futuro estúdio ainda não estava 
preparada. Mais uma vez os coordenadores Sande Carmona e Apingar Garcia não 
anunciaram os cursos de formação. Ao pedido do Exmo Presidente Iniciei, mesmo sem 
contrato assinado e sem  remuneração as gravações com os artistas propostos pelo CMB, 
a Banda Dhakala e a jovem Ndjira.   
 

 



Depois da assinatura do meu contrato como Assessor para Área de Educação e Cultura do 
CMB, viajei à Beira em Fevereiro de 2016 para preparar a inauguração do estúdio, continuar 
com o trabalho do álbum „Urombo“ da Banda Dhakala e as gravações com a jovem Ndjira. 
 
Nos finais de Março de 2016 apresentei uma proposta da realização de uma homenagem 
ao falecido artista Gil Pinto e da criação de um fundo de apoio a família enlutada.  
 

 
 
Quando o projecto foi aprovado, viajei em Abril 2016 à Beira para iniciar as gravações do 
disco de homenagem de vários artistas da cidade. Encontrei uma situação de sabotagem, 
com o computador danificado com vírus, vários programas importantes deinstalados e 
equipamento roubado. Foi informado que a sala para o estúdio ainda estava em obras, o 
que nos obrigou realizar gravações numa pequena casa de banho sem mínimas condições 
de isolamento de som. 
 

  
 
Em Junho e Agosto de 2016 viajei mais duas vezes à Beira para a realização de workshops 
de capacitação e gravações. Não foi feita nenhuma divulgação dos anúncios de formação. 
Também não foi agendado nenhum encontro com o Vereador para coordenar as actividades.  



 

      
 
No estúdio foi desviado mais equipamento, supostamente pelo mesmo colega do CMB que 
roubou e criou estragos em Abril. Uma equipa das Finanças apresentou durante uma 
fiscalização em Agosto de 2016 um recibo de mais de 300 mil Meticais de uma loja da Beira 
para a compra de equipamento do estúdio emitido em Fevereiro de 2016. Como informei 
logo o Exmo Presidente e o coordenador Sande Carmona: este equipamento não consta no 
nosso inventário. 
 
Quando apresentei o caso de um provável desvio de fundos dos CMB no gabinete do 
Director Apingar Garcia, o mesmo me ameaçou junto com a colega Ema Soares de não me 
“meter nos assuntos do Município!” Foi a última vez que entrei naquela casa de banho para 
realizar trabalhos de estúdio. 
 
Exmo Presidente, o clima de trabalho não é favorável para melhorar a qualidade de produção 
na Cidade da Beira. A gravação do álbum “Urombo” da Banda Dhakala sofreu mais atraso. 
Os artistas não se importaram com o horário estabelecido  para as gravações. O projecto de 
homenagem também não avançou, devido a falta de coordenação e orientação. 
 
Devido os actos de negligência e sabotagem no passado, foi desde Abril necessário levar a 
Beira meus computadores para assegurar que não se perde o material gravado. Na última 
viagem à Beira, com o dinheiro do bilhete ainda não reembolsado pelo CMB sofri um roubo 
de equipamento com um prejuízo de mais de 1.000 US$. Agora passando cinco meses, as 
LAM não prestaram nenhuma informação sobre o processo. 
 
Em Setembro de 2016 a Banda Dhakala e o Director Apingar Garcia iniciaram uma 
campanha de difamação com insultos e ameaças. Já enviei um relatório destas acusações 
absurdas para o Exmo Presidente, mas ainda não recebi nenhum posicionamento por parte 
do CMB. 



 
 

A falta de comunicação e coordenação por parte do CMB dificulta também a preparação do 
Festival Internacional das Crianças MOYA, que falhou ser realizado em Junho de 2016. 
Abordei essa questão no meu email um mês atrás e ainda não tive resposta. 
 
Agradeço se o Exmo Presidente se pronuncia. 
 
Feliz 2017. 
 
Melhores cumprimentos. 
 

 
              Roland Hohberg 
 
 


