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P or ocasião da realização 
da conferência sobre Fi-
nanças Públicas para o 
Desenvolvimento, no caso 

especifico de Moçambique, Manuel 
de Araújo disse que os fundos alo-
cados para determinadas activida-
des em certas regiões do País, não 
reflectem a necessidade local, ha-
vendo necessidade urgente de re-
verter o senário para torna-los 
úteis para a sociedade civil e outros 
actores no controlo social das polí-
ticas públicas e no seu tratamento 
adequado, podendo em grande me-
dida, melhorar a abrangência do 
orçamento em Moçambique. 
        No encontro organizado pelo 
Instituto Mundial de Pesquisas 
Económicas para o Desenvolvi-
mento (UNU-WIDER) da Organi-
zação das Nações Unidas, em Ma-
puto, no Centro Internacional de 
Conferências Joaquim Chissano, de 
5 a 6 de Julho de 2017, foram dis-
cutidos diversos temas assentes nas 
finanças públicas.  
        A conferência surge pela ne-
cessidade de aprimorar medidas 
para garantir melhores êxitos na 
redução da pobreza, na saúde e nos 
resultados educacionais em muitos 
países de baixa renda, bem como 
encontrar medidas para ultrapassar 
os desafios de desenvolvimento que 
permanecem extensivos. Para tal, 
não podem ser abordados efectiva-
mente sem um sector público que 
funcione bem, dai que exige a cria-
ção de sistemas fiscais que gerem 
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receitas exigidas de maneira equi-
tativa, como a organização de um 
sistema de prestação de serviços 
públicos que funcione bem.  
        No contexto de desenvolvi-
mento, existe também uma neces-
sidade urgente de melhorar o fun-
cionamento do sector público nos 
países em desenvolvimento, além 
de que a acção política também 
deve ser melhor atendida para a 
análise de dados. 
        Os debates centraram-se nas 
lições do público moderno e da 
economia do desenvolvimento, 
que podem orientar os decisores 
políticos para reformar sistemas 
fiscais e de provisão pública, avali-
ando as evidências atuais sobre os 
impactos do sector público sobre 
a economia e o bem-estar dos ci-
dadãos e sobre formas de melho-
rar as políticas fiscais e gastos pú-
blicos.  
        Um objectivo importante é 
identificar vias para pesquisa futu-
ra. Com esse objectivo, a confe-
rência reunirá cerca de 150 a 200 
participantes das comunidades 
académicas, governamentais e de 
desenvolvimento de todo o mun-
do e fornecerá um fórum para dis-

cutir pesquisas inovadoras e teóri-
cas empíricas.  
        Os tópicos de interesse nesta 
conferencia incluem os impactos 
de impostos e transferências sobre 
o comportamento individual e fir-
me (como emprego, poupança e 
investimento), evasão fiscal, inclu-
indo evasão fiscal internacional e 
formas de combatê-los, análise 
normativa do projecto de políticas 
fiscais e de gastos, o papel das 
transferências de dinheiro no alí-
vio da pobreza, os impactos de 
impostos, transferências e provi-
são de serviços públicos sobre re-
dução da pobreza, distribuição de 
renda e bem-estar de forma mais 
geral, análise de intervenções 
comportamentais direccionadas 
para orientar a tomada de deci-

sões dos indivíduos, eficiência e 
equidade na prestação de serviços 
públicos, bem como na mobiliza-
ção de receitas e tributação no 
sector extractivo (petróleo, gás e 
mineração). 
        Conferência foi seguida pelo 
evento paralelo a realizar-se no 
dia 7 do mês em curso, o 
qual centrar-se-á no debate so-
bre impostos e desenvolvimento, 
procurando perceber o que se po-
de aprender com a experiência 
finlandesa. O seminário é co-
organizado pela Embaixada da 
Finlândia em Maputo, o Ministé-
rio da Economia e Finanças, e Au-
toridade Tributária de Moçambi-
que. 
 

Texto: Sérgio Zacarias 
Fotos: Redacção  
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No âmbito da implementação 
do Projecto de Adaptação as 
Cidades Costeiras (CCAP), a 
Rádio Moçambique (RM) em 
parceria com o Conselho Mu-
nicipal da Cidade de Quelima-
ne (CMCQ), realiza emissões 
em directo nos diferentes 
bairros da cidade com objec-
tivo de transmitir as experi-
ências de cada bairro em re-
lação às medidas de adapta-
ção as mudanças climáticas.  
 

A lém de partilhar experi-
ências através da rádio, o 
programa levado a cabo 
pelos instituições visa 

disseminar informações sobre as 
mudanças climáticas, medidas para 
a conservação do meio ambiente, 
bem como das valas de drenagem.  
        Esta é uma das formas encon-
tradas para melhorar a difusão de 
informações a nível local, de modo 
a apoiar as comunidades com no-
ções básicas de como lidar com a 
mudança dos padrões do clima. As 
emissões têm a duração de 2 horas 
onde os debates são abertos e par-
ticipam técnicos da CCAP, do 
CMCQ, da RM e a população lo-
cal.  
Texto e foto: Domingos Francisco 

Em Quelimane 
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O Conselho Municipal da 
Cidade de Quelimane em 
coordenação com Jovens 
Empreendedores realizou 
no último domingo (9) 
uma feira mista onde mais 
de 40 expositores (pessoas 
singulares, associações e 
instituições) colocam os 
seus produtos e serviços à 
disposição dos munícipes.  
 

F oram expostos e vendi-
dos utensílios domésti-
cos, roupas, aparelhos 
móveis, revistas, entre 

outros produtos, onde a diversida-
de gastronómica foi muito destaca-
da. 
        Segundo o Vereador das Acti-
vidade Económicas no Conselho 
Municipal, Ernesto Magareta, a 
organização de eventos do género 
visa expandir a parceria com o sec-
tor privado para a realização de 
mais eventos, que no seu entender 

será muito importante para fomen-
tar  o  empreendedor i smo . 
“Precisamos reconstruir o municí-
pio e gerar progresso. Orientar os 
empreendedores para desenvolver 
ideias fortes, criativas e lucrativas. 
Este é um dos caminhos que esta-
mos a adoptar para poder tirar 

proveito de todas ideias inovado-
ras” - disse.  
        A feira decorreu na Praça da 
Juventude Municipal, em frente da 
Direcção Provincial de Indústria e 
Comércio da Zambézia. 
 

Texto e fotos: Sérgio Zacarias 

Feira mista 
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Autoridade Tributária (AT) 
apreendeu na última terça-
feira (04) 267 caixas de ci-
garros que não apresenta-
vam a certificação para a 
sua circulação e comercia-
lização no mercado nacio-
nal. As mesmas não ti-
nham selo fiscal, se encon-
trando fora da conformida-
de em relação à legislação 
vigente em Moçambique, 
segundo apura a Autorida-
de Tributária.  
 

A  quantidade em referên-
cia foi apreendida no pos-
to de fiscalização de Ni-
coadala, província central 

da Zambézia. 
        Em declaração a imprensa, 
técnico de Comunicação e Imagem 
da AT, Benjamim Domingos, con-
firmou o facto na última quarta-
feira (5) por ocasião da divulgação 
do regulamento sobre a selagem 
de bebidas alcoólicas e tabaco.   

       Os cigarros apreendidos parti-
ram da capital do País, Maputo, 
com destino a cidade portuária de 
Nacala, na província de Nampula. 
       Segundo Benjamim Domin-
gos, os cigarros são de produção 
nacional conforme e a sua apreen-
são foi possível através de opera-
ções levadas a cabo nos postos de 
fiscalização de Nicoadala e de 
Chimuara, dado que a AT e a Polí-
cia da República de Moçambique 
já tinha informações inerentes a 
circulação ilegal da mercadoria em 

causa.  
       A fonte disse que este foi o 
primeiro caso desde o início das 
campanhas de fiscalização no âm-
bito da implementação do regula-
mento que interdita a circulação, 
comercialização e importação de 
tabaco manufacturado, incluindo 
cigarrilhas e charutos, sem a res-
pectiva certificação e selagem pela 
AT. 
       Cada uma das 267 caixas con-
tém cinquenta volumes 10 maços 
de cigarros.   

Na Zambézia 
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       Benjamim Domingos aproveitou a 
oportunidade para apelar a população 
no geral, para contribuírem no combate 
de comércio e consumo de produtos não 
certificados, através da fiscalização, de-
núncias e participação nas acções de 
combate, tendo em vista o incremento 
da cobrança das receitas fiscais, desen-
corajando a subfacturação e fuga ao fis-
co. 
       Actualmente decorre uma campa-
nha de sensibilização, a nível nacional, 
para os comerciantes, consumidores, os 
moçambicanos no geral, no sentido de 
consciencializa-los sobre a importância 
da sua participação na luta contra o co-
mércio de produtos contrabandeados.     
       Com a introdução do regulamento 
de bebidas alcoólicas e tabaco manufac-
turado espera-se reduzir os níveis de 
contrabando, com resultados reflectin-
do no aumento substancial na arrecada-
ção de receitas. Neste processo, a AT 
decretou tolerância zero para a comer-
cialização de cigarros e bebidas sem se-
lo.  
       Entretanto, Benjamim Domingos 
disse que nesta os selos poderão ser 
comprados pelas empresas produtoras e 
importadoras de tabaco, facto que vai 
reduzir os encargos na fiscalização no 
mercado. 
       De acordo com o regulamento de 
selagem de bebidas alcoólicas e tabaco 
manufacturado em Moçambique, pas-
sou a ser proibido, desde o dia 17 de 
Março do ano em curso, a venda de ta-
baco não selado no território moçambi-
cano.  
       A partir de 16 do corrente mês, se-
rão exigidos selos nos vinhos e outras 
bebidas alcoólicas (excepto as cervejas) 
e, a partir de 17 de Novembro próximo, 
as cervejas importadas, também estarão 
proibidas de serem comercializadas sem 
obedecer as normas estabelecidas pela 
AT no âmbito de controlo fiscal.  

 

Fotografia: Redacção 

Poesia por Bélcio Mahoho  

A COROA!! 
 

Eu sou aquilo que todos querem 

Rugem à-vontade e se assassinam 

Criam grupos e se separam por mim 

Tenho o Caná aos meus pés  

Mas também tenho o Sodoma  

Elevo pobres e baixo ricos  

Vou passo a passo  

Medir a qualidade mental de cada um 

E regresso a espera de quem me alcança 

Eu… sou a coroa  

 
Tenho raiva e dela nem se quer me importo 

Cego cegamente consigo destorcer o silêncio de 

muitos  

Visto nada  

E tenho apenas ferro como minha palha  

Valorizam-me em cerimónias 

Pra que eu seja decisor de lutos e de glorias  

Não tenho muito  

A única coisa que me dão  

É o Poder de tirar vidas em nome da lei 

Eu sou a coroa! 

E disso choro 

A cada Hora a cada dia!!    

  

@conselhomunicipalquelimane  @MQuelimane  

cidadedequelimane.com  
conselhomunicipaldequelimane.blogspot.com 
cidadedequelimane.blogspot.com 
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A Associação Despertadora 
do Raciocínio da Juventude 
Moçambicana realizou no 
último Sábado (8) uma pa-
lestra sobre a responsabili-
dade da juventude e o con-
sumo de bebidas alcoólicas 
e drogas.  
 

A  palestra teve lugar no 
mercado Aquima com o 
objectivo sensibilizar a 
sociedade, em particular 

a juventude, sobre os perigos do 
consumo de drogas ilícitas e bebi-
das alcoólicas, bem a participação 
dos jovens nos processos de desen-
volvimento socioeconómico da na-
ção moçambicana. 
        O Presidente da Associação 
Despertadora do Raciocínio da 
Juventude Moçambicana, Raimun-

do Bone Raimundo, disse que a 
partilha de conhecimentos no do-
mínio da prevenção do uso exces-
sivo do álcool e da droga é uma 
tarefa que envolve os vários acto-
res da sociedade, instituições pú-
blicas e privadas. 
        Raimundo Bone Raimundo 
fez saber que o combate contra a 
droga não deve ser isolado, deven-
do ser tratado de foma conjunta, 
no qual não deve-se combater as 
pessoas toxicodependentes, mas 
sim combater o mal com estraté-
gia, formas e normas para não ferir 
a sensibilidade daqueles que estão 
se encontram num estado latente 
de toxicodependência.  
        Para a fonte, todos cidadãos 
conscientes, devem prestar a máxi-
ma solidariedade possível de modo 
a sensibilizar os consumidores de 
droga para abandonarem o consu-

mo. 
        “O uso excessivo e abusivo de 
álcool ou outras drogas acaba por 
influenciar negativamente a saúde 
do organismo, o que faz com que o 
cidadão consumidor não contribua 
para a efectivação dos planos e ta-
refas para o crescimento económi-
co e desenvolvimento d localidade, 
da cidade, da província e do País 
em geral” – explicou para acres-
centar que a juventude nas suas 
acções deve optar pela promoção 
de medidas de desenvolvimento 
socioeconómico.  
        Apesar das iniciativas que o 
governo e as igrejas, bem como de 
Organizações Não Governamen-
tais no combate a drogas, Raimun-
do Bone Raimundo afirmou que é 
necessário redobrar os esforços e 
pediu aos presentes para acatarem 
e difundir as mensagens contra o 
consumo de drogas e conselhos 
dos especialistas, bem como dos 
mais velhos.  
        Entretanto, lamentou o facto 
de os jovens serem vulneráveis a 
contaminação do HIV/SIDA e ex-
plicou que uma parte dos jovens 
contrai doenças por da indução da 
droga.  
        Dia após dia, mais jovens 
contrai o vírus. São jovens acadé-
micos, atletas, educadores, respon-
sáveis, recém-casados, trabalhado-
res que pregam a mensagem divi-
na, jovens daqui e de lá são elimi-
nados na maratona da luta contra 
o HIV/SIDA onde outros desis-
tem evocando um argumentos ba-
nais” – disse para depois exortar a 
todas camadas da sociedade para 
que sejam combatentes dos actos 
que minam o desenvolvimento 
sustentável humano. 
 

(Redacção) 

Em Quelimane 
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Contacto: juliosilvamozbeat@gmail.com 
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Em Quelimane 

Um corpo sem vida foi en-
contrado no mercado do 
Aeroporto na Cidade de 
Quelimane, por volta das 
11horas da passada terça-
feira (04). Suspeita-se o in-
dividuo que em vida res-
pondia pelo nome de Rosá-
rio Bernardo, com cerca de 
35 anos de idade, tenha en-
contrado a morte intoxica-
do por bebida alcoólica.  
 

I nformações colhidas no lo-
cal revelam que Rosário 
Bernardo vivia na base de 
biscatos. Hermenegildo 

Francisco é testemunha e conta 
que o falecido vinha do distrito de 
Inhassunge para trabalhar carre-
gando sacos, madeiras e qualquer 
cliente que comprasse dentro ou 
fora do mercado.  
        “Por não ter residência fixa, 
Rosário Bernardo dormia numa 
das bancas do mercado, onde a 

morte lhe surpreendeu” - disse 
Hermenegildo Francisco.   
       Segundo Hermenegildo a sua 
morte foi descoberta por não ser 
visto logo pela manhã com o era de 
hábito. Questionaram e pensaram 
de imediato procurar pelas bancas 
desocupadas onde ele tem passado 
as noites.  
       “Foi numa das bancas que nos 
surpreendemos em ver o seu corpo 

sem vida. De seguida chamamos o 
secretário do mercado”- disse.  
        João Nacua, Secretário do 
Mercado, lamentou o facto e notifi-
cou a Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) sobre a ocorrên-
cia do caso para que juntos pudes-
sem apurar as reais causas da mor-
te, mas logo de princípio disse sus-
peitar que tenha sido uma intoxica-
ção por consumo excessivo de be-
bida alcoólica de fabrico caseiro.  
        O consumo de álcool sem uma 
dieta alimentar adequada é factor 
colocado em primeiro lugar nas 
causas da morte daquele cidadão, 
segundo dados não oficiais forneci-
dos pelas testemunhas.  
        Entretanto, a PRM se fez ao 
local e disse que o corpo encontra-
do será submetido a análises e o 
médico legista é que poderá dar 
resultados com pormenores em 
relação ao sucedido.  
 

Texto: Luís Sumindila  
Fotos: Manuxo Soares 

Hermenegildo Francisco, testemunha  

João Nacua, Secretário do Mercado 
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Nesta terceira edição deste nosso 
espaço ligado às Artes e Cultura 
de Quelimane, aproveito para ex-
plicar aos leitores que a escrita es-
tá incluída na cultura. Literatura é 
a arte de criar e compor textos, 
e existem diversos tipos de produ-
ções literárias, como a poesia, pro-
sa, literatura de ficção, literatura 
de romance, literatura médica, lite-
ratura técnica, literatura popular, 
literatura infantil, etc.  
         A literatura também pode ser 
um conjunto de textos escritos, 
sejam eles de um país, de uma per-
sonalidade, de uma época, etc... O 
conceito de literatura tem sido al-
terado com o passar dos tempos, 
havendo alterações semânticas 
bastante relevantes. Para alguns 
povos, a literatura tinha um teor 

subjectivo, representando o conhe-
cimento dos letrados. A alteração 
de pensamento só aconteceu na 
segunda metade do século XVIII, 
quando o termo passou a designar 
o objecto de estudo, a produção 
literária, a condição dos profissio-
nais, etc. A literatura actual apre-
senta diversos géneros, que agra-
dam vários gostos e que são direc-
cionados a públicos diferentes. 
         Quero aqui referenciar, que 
Quelimane é também conhecida 
como a terra dos escritores. Acon-
selho a comprarem livros escritos 
por escritores quelimanenses, pois 
são obras sensacionais que perpe-
tuam no tempo. 
 
 
 

1. LITERATURA  
Hoje iremos falar do escritor 
ADELINO TIMÓTEO, cidadão 
honorário da Cidade de Quelima-
ne, desde 2015.  
         A sua carreira literária é vas-
ta e grandiosa, tendo já recebido 
vários prémios tais como, melhor 
Crónica Jornalística (1999) 

Dr Júlio Silva, Antropólogo Cultural /Etnomusicólogo 
Embaixador da Cultura de Cidade de Quelimane 



 

 

“Prémio Anual do SNJ”, galardoa-
do como “Melhor Escritor da Ci-
dade da Beira” (2013) e galardoado 
em 2015 em Lisboa, pela “excelente 
e inquestionável qualidade da sua 
obra...”pela CEMD.  
        Tem várias publicações de 
livros de poesia: “Os Segredos da 
Arte de Amar“ (1999), “Viagem à 
Grécia através da Ilha de Moçam-
bique“ (2002) - Prémio Nacional 
Revelação de Poesia AEMO, em 
2001; “A Fronteira do Subli-
me” (2006), “Dos Frutos do Amor 
e Desamores até à Partida” (2011) 
- Prémio BCI 2011, “Livro Mu-
lher” (2013), “Corpo de Cleópa-
tra” (2016).  
        Na ficção narrativa tem publi-
cado: “Mulungu" (2007), "A Vir-
gem da Babilónia" (2009), "Nação 
Pária" (2010), “Não Chora, Cár-
men” (2013), “Nós, os do Macu-
rungo” (2013), “Na Aldeia dos 
Crocodilos” (2014), “Apocalipse 
dos Predadores” (2014) e “Os Oito 
Maridos de Dona Luíza Michaela 
Rita da Cruz” (2016). Consta da 
Antologia da Poesia Moçambicana 
“Nunca mais é Sábado” (Dom Qui-
xote, Lisboa), "Colectânea Breve 
da Literatura Moçambica-
na" (Identidades), "Poesia sem-
pre" (2006 - Biblioteca Nacional 
do Brasil), entre outros.   

        Vários dos seus Livros estão 
em processo de tradução em Espa-
nhol e Alemão. 
        Brevemente este grande se-
nhor da escrita estará em Que-
limane para lançar a sua nova obra 
literária “OS OITO MARIDOS 
DE DONA LUIZA MICHAELA 
DA CRUZ. 
 

2. GASTRONOMIA 
TRADICIONAL  

        Para se falar da gastronomia 
quelimanense nos bairros, significa 
ir aos locais mais recônditos, onde 
a população se reúne em barracas, 
proporcionando um agradável 
convívio de amigos, onde os comes 
e bebes são uma realidade. 
        Desta vez deparei-me com um 
prato muito especial chamado “ 
TODUÉ “ que é conhecido por pe-
quenos caracóis marinhos típicos 
desta zona, pois o seu habitat es-
tende-se entre o rio dos Bons Si-
nais e o mar Indico. É muito co-
mum a confusão entre caramujo e 
caracol.  
        Na verdade, são animais cuja 
aparência é muito próxima, mas 
que são bem diferentes. O caramu-
jo é um animal aquático e respira 
por brânquias, enquanto o caracol 

é um animal terrestre e dotado de 
um pulmão. Caramujo é um mo-
lusco aquático. Tem a concha em 
espiral, com as voltas ou giros no 
mesmo plano. Os caramujos jovens 
alimentam-se de vegetais em de-
composição e folhas verdes. 
        Para saber como confeiçoar 
este prato, falei com a ANICA DA-
ÚDE, especialista nesse prato típi-
co, que explicou-me o seguinte: Os 
ditos caracóis (caramujo) são com-
prados no mercado informal e se-
guidamente lavados em várias 
águas para a extracção de areias e 
lodo. Seguidamente retira-se o ani-
mal da concha com um palito e co-
loca-se numa panela deixando-o a 
cozer.  
        Depois de estar cozido, mistu-
ra-se com tomate, cebola e alho. 
Mistura-se tudo e serve-se acom-
panhado de uma massa (xima) ou 
um arroz frito. Posso vos garantir 
que é um prato delicioso.  
 

3. BEBIDA TRADICI-
ONAL – SURA 

Hoje falaremos de uma bebida mui-
to apreciada nos bairros de Que-
limane, chamada “SURA “. É uma 
bebida (suco) que é extraída do 
tronco da palmeira, que por sua 
vez é colocado um tubo estreito no 
tronco da palmeira e deixa-se a sei-
va ir pingando até encher um reci-
piente, previamente escolhido. Dei-
xa-se fermentar, sendo mais tarde 
servido como uma agradável bebi-
da alcoólica.  
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        Falar da Sura teremos que 
falar também da palmeira que pro-
duz o côco, que é um dos alimen-
tos fortes na alimentação do sector 
familiar quelimanense. Acredita-se 
que a Zambézia representa cerca 
de 110 mil hectares distribuídos 
em seis distritos, (Nicoadala, 
Inhassunge, Namacurra, Maganja 
da Costa, Pebane, Chinde) e um 
pouco na cidade de Quelimane. 
Através de alguns dados recolhi-
dos, soube que nos últimos 30 anos 
desapareceram quase totalmente 
as plantações industriais devido à 
descida do preço no mercado inter-
nacional, doenças, pragas e a guer-
ra, o que fez reduzir drasticamente 
a produção e qualidade da copra. 
Actualmente, a produção de co-
queiros provém quase exclusiva-
mente do sector familiar que ainda 
possuem coqueiros nos seus quin-
tais.  
       É salientar que algumas des-
sas famílias produzem a bebida 
tradicional “SURA” para ser ven-
dida nos mercados informais ob-

tendo receitas para sustento fami-
liar.   
 

4. MÚSICA 
Ao visitar a casa da cultura da ci-
dade de Quelimane, oiço um som 
percurtivo de rock que  vinha de 
uma das salas de ensaio. Espreitei 
e qual foi o meu espanto... Uma 
senhora de média idade chamada 
SOLANGE GERMANO a tocar 
bateria. A cadência rítmica e a fir-

meza já se começavam a sentir que 
o futuro podia ser risonho.  
      Conta que desde criança tinha 
um fascínio por aquele instrumen-
to, mas que devido a preconceitos 
da época e das suas obrigações es-
colares, nunca conseguiu se apro-
ximar de uma bateria. Só aos qua-
renta anos, após conclusão da sua 
formação superior, decidiu lutar 
contra tudo e contra todos inscre-
vendo-se nas aulas de bateria do 
professor Mustafá. Afirma que, a 
partir daquele dia, a sua vida se 
tornou mais risonha e que as ba-
quetas tornaram-se num dos seus 
objectos preferidos. Sorridente se-
gredou que já está na segunda fase 
de bateria e pretende ir até ao fim. 
Com um ar simpático e tímido, 
confessou que o seu sonho era um 
dia tocar numa banda musical.  
      Com todo o meu respeito e ad-
miração, tiro o chapéu a esta se-
nhora... Como diz o velho ditado: 
Querer é Poder... 
       Gostaria de um dia poder ver, 
mais mulheres em Quelimane a 
tocarem instrumentos musicais e a 

formarem bandas musicais femini-

nas. 

5. CARNAVAL  
Fernando Valdez é um artista de 
48 anos, natural de Quelimane e 
vive no bairro Torrone-Novo. 
Com o seu olhar cativante, foi nos 
contando a sua história de vida 
ligada ao Carnaval de Quelimane. 
Em 1980 resolveu participar num 
curso de Trabalhos Manuais reali-
zado na Casa da Cultura, dirigido 
por uma irmã Religiosa.  
       Nas diversas aulas que tinha, 
encantou-se com a moldagem de 
máscaras. Sempre que regressava a 
casa, desenvolvia a sua prática cri-
ando pequenas máscaras. Sendo o 
carnaval quelimanense uma época 
de muita diversão, dança e alegria, 
resolve criar máscaras de forma 
que o seu grupo carnavalesco 
“Pombos Brancos “ pudesse usá-las 
e apresentá-las, abrilhantando 
mais a grande festa popular. Ao 
longo dos anos foi ganhando vá-
rios prémios de melhor máscara e 
o seu nome foi sendo divulgado 
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por muitos nos diversos bairros, 
como o grande criador de másca-
ras de carnaval em Quelimane.  

6.ATITUDES CULTU-
RAIS – O CARVÃO 
O negócio do carvão em Quelima-
ne é uma grande realidade, pois a 
maioria dos munícipes dependem 
dele para poderem cozinhar. O 
grande centro de chegada e ven-
das do carvão é o bairro Torrono-
velho (Maujate) que diariamente 
chegam canoas e botes com mui-
tos sacos de carvão.  
        Vê-se uma grande movimen-
tação de vendedores, que tentam 
negociar o seu produto ao melhor 
preço. Pelas ruas dos bairros e da 
cidade observa-se muitos táxi-
bicicletas com a respectiva cliente 
(dona de casa ou empregada) que 
sentadas nas bicicletas, transpor-
tam o enorme saco de carvão.  
        Essa prática faz parte das 
atitudes culturais de um povo, que 
usa o carvão para se aquecer, ba-
nhar-se, cozinhar e muitas outras 
coisas. Para muitos homens e jo-
vens desempregados, a produção 

de carvão vegetal é uma alternati-
va rentável, desconhecendo os ris-
cos ambientais causados pelo cor-
te das árvores (mangais).  
 

7. ATRIBUIÇÃO DE 
PRÉMIOS CULTU-
RAIS  
 O edil da cidade de Quelimane, 
Professor Doutor Manuel Araújo, 
recebeu o Diploma com o Título 
de MEMBRO HONORÁRIO DO 
CÍRCULO DE ESCRITORES 
MOÇAMBICANOS NA DIÁS-
PORA (CEMD) pelo esforço de 
internacionalização da cidade de 
Quelimane e da aposta no seu de-
senvolvimento. 
       Recebeu também das mãos do 
presidente da Associação dos es-
critores moçambicanos na diáspo-
ra, Delmar Maia Gonçalves, o DI-
PLOMA DE RECONHECI-
MENTO da ASSOCIAÇÃO LU-

SÓFONA PARA O DESENVOL-
VIMENTO, CULTURA E IN-
TEGRAÇÃO (ALDCI-ONGD) 

pelo trabalho desenvolvido na co-
operação lusófona para o desen-
volvimento de Quelimane. 

8. DANÇA TRADICI-
ONAL  
Visitamos o bairro B – Floresta e 
encontramos um grupo de moças 
jovens cheias de energia, que en-
saiavam uma dança com passos 
criados pela fundadora ODETE 
MUSSA. A dança chama-se “ 
IALULA “. Esta moça é filha do 
músico Mussa Rodrigues, que ex-
plicou que a dança era executada 
basicamente por mulheres, mas 
que em momentos de festa os ho-
mens e crianças participam.  
       A dança é acompanhada por 
percussionistas que utilizam tam-
bores feitos de uns troncos ocos 
cobertos por umas peles de cabri-
to. A fundadora referiu que, nos 
seus tempos de infância era corista 
do pai e o acompanhava nas diver-
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A ESCOLHA DA MULHER 
MAIS BONITA DE           
QUELIMANE  
 

Por haver tanta beleza natural desfilando 

pelas ruas da cidade de Quelimane e pe-

los bairros, o Conselho Municipal convi-

da a todas jovens que se achem lindas a 

participarem no grande concurso “ BE-

LEZA NATURAL”. 

Regras:  
1 – Ter idade compreendida entre 17 
aos 23 anos 

2 - Ter no mínimo 1.60 de altura e um 
peso que varia entre os 55kg a 65 kg. 

3 - Todas as candidatas devem se 
apresentar na Catedral Antiga junto 
do rio Bons Sinais, no dia 14 de Julho 
às 10 horas para a realização do pri-
meiro casting. 

Serão escolhidas as 30 jovens mais 
belas que passarão para a segunda 
fase de casting. 

4 - Na semana seguinte, das 30 candi-
datas apuradas, irá se escolher as 
quinze (15) mais bonitas que passarão 
à fase seguinte. 

5 - Das 15 apuradas, serão escolhidas 
as cinco (5) mais bonitas da cidade. 

6 - A final será realizada no dia da ci-
dade (21 Agosto) e o prémio será en-
tregue pelo presidente do Município 
de Quelimane.  

 

NOTA: As candidatas deverão se 
apresentar com trajes feitos pelos 
alfaiates, modistas ou estilistas da 
nossa cidade.  

Os ornamentos de beleza que as can-
didatas irão usar (brincos, pulseiras e 
colares), terão de ser de artesanato. 

As candidatas terão o voto popular 
através de SMS e também por um júri 
especializado (Fotogénica, porte cor-
poral, estética feminina, naturalida-
de). 

O prémio será de 10 mil meticais para 
a vencedora que será capa da revista 
e participará em diversos eventos rea-
lizados pelo Conselho Municipal. 
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Para participar é extremamente simples: 

  

1 - Tire as fotos que desejar e escolha cinco (5).  

2 - Dirija-se a uma casa de revelação fotográfica e 
mande-as revelar no tamanho 10x15. 

3 – Coloque as 5 fotos já reveladas num envelope. 

4 – Coloque o seu nome e o seu contacto e entre-
gue no Departamento de Comunicação e Imagem 
do Município (Sr. Sérgio Zacarias).  

 

A escolha da melhor foto será anunciada pelo Pre-
sidente do Município no dia da cidade (21/Agosto).  

O prémio será uma máquina fotográfica digital. 

Devido às novas tecnolo-
gias móveis e não só, ti-
rar uma foto tornou-se 

numa prática constante 
nesta cidade e no mundo. 

Dado a esse facto, o De-
partamento de Cultura 
do Município criou um 

concurso da melhor foto-
grafia da cidade de Que-

limane. Este concurso fa-
rá parte das celebrações 

dos 75 anos da cidade.  
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O  Conselho Municipal da Cidade de Que-
limane lançou no dia 21 de Abril, a pri-
meira revista sobre o carnaval de Que-
limane. O evento aconteceu em paralelo 

ao início do Carnaval do Brilhante, edição 2017.  
         
Ao todo, são 42 páginas de conteúdos diversifica-
dos de cultura que dão corpo a revista que é a pri-
meira a nível nacional. 

Imposto Pessoal Autárquico; Imposto Predial Autárquico; Imposto sobre veículos; 
Imposto Autárquico de SISA; Taxa sobre Actividade Económica (TAE); Reclames Lumi-
nosos e não luminosos; Entrada e descarregamento de camiões; Livretes de velocípe-
des com e sem motor; Livretes de Circulação; Licença de Transporte Escolar e outros.  

Para mais informações contacte o Sector de Receita e de Fiscalização no Conselho 
Municipal nas horas normais de expediente.  

Av. Josina Machel, Quelimane. Telefax: (+258)24213218 

O Conselho Municipal da Cidade de Quelimane iniciou a                                  

03 de Janeiro a cobrança de seguintes impostos e taxas: 

A revista pode ser adquirida na Secretar-

ia do CMCQ ao preço de 500,00Mts 



 

 

 

República de Moçambique 
Município de Quelimane 

Conselho Municipal 
 

O Conselho Municipal da Cidade de Quelimane iniciou a  3 de Janeiro de 2017,                                   

a cobrança dos seguintes impostos:  

 Imposto Pessoal Autárquico; 

 Imposto Predial Autárquico; 

 Imposto Sobre Veículos Automóveis; 

 Imposto Autárquico de SISA; 

 Taxa Sobre Actividades Económicas (TAE); 

 Reclames Luminosos e Não Luminosos; 

 Entrada e Descarregamento de Camiões; 

 Licença de Velocípedes com e sem motor; 

 Livretes de Circulação; e 

 Licença de Transporte Escolar e Outros. 

Nota: Findo o prazo estabelecido para a cobrança dos impostos e Taxas acima citadas, o munícipe está sujeito a multas. 

Para mais informações, contacte os Sectores de Receitas e Fiscalização 
respectivamente, no Conselho Municipal da Cidade de Quelimane. 

    DISCRIÇÃO    AGRUPAMENTO    PERIODICIDADE 

Imposto Predial Autárqui-
co (IPRA) 

IPEA para Habitação corresponde a 
0.4% do valor do Imóvel; 
IPRA Comércio Corresponde a 0.7% 
do valor do Imóvel. 

DE Janeiro a Junho; 
Julho a Dezembro. 

Imposto Sobre Veículos  De Janeiro a Março 

Imposto Autárquico de 
SISA 

 No acto de compra do 
Imóvel 

Imposto Pessoal Autár-
quico 

 De Janeiro a Dezembro 

Taxa de Actividades Eco-
nómicas 

 Paga em 3 prestações 
1ª – De Janeiro a Março 
2ª – De Abril a Junho 
3ª – de Junho a Setembro 



 

 

 

 

Os contentores de lixo instalados em diversos locais da 

cidade de Quelimane, continuam sendo alvo de vandali-

zação e queima do lixo nos contentores. A destruição 

desses recipientes, utilizados para que as pessoas con-

dicionem de forma correcta o lixo, causa prejuízos 

enormes para a cidade e aos cofres públicos, pois tira 

dos munícipes a opção de jogar o lixo no local adequa-

do, provocando desta forma a poluição do meio ambi-

ente. De lembrar que esses bens públicos são adquiri-

dos com impostos pagos pelos cidadãos e devem ser 

cuidados pela população. 

O Conselho Municipal da Cidade de Quelimane apela a todos 

os munícipes desta urbe que abandonem esta prática. 


