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       Apesar das riquezas na província 



O  administrador do distrito 
de Quelimane, província 
da Zambézia, Carlos 

Carneiro, faz uma avaliação posi-
tiva quanto ao ano de 2017 termi-
nado este domingo, 31, apesar da 
conjuntura macroeconómica sem 
precedentes que tem fustigado o 
país.  
Carneiro disse que o distrito que dirige 
não esteve alheio ao ressentimento 
dos efeitos derivados da crise em 
alusão, contudo, não fez com que o 
elenco sob a sua administração cru-
zasse os braços. 
Com efeito, a construção e/ou reabili-
tação de infra-estruturas a nível do 
distrito, esteve na mó de cima para o 
governo distrital, segundo referiu o 
dirigente. 
Particularmente para o sector da Edu-
cação, o número um do distrito de 
Quelimane salientou que houve avan-
ços de realce, destacando a con-
strução de salas de aulas, sobretudo 
para as zonas residenciais de Aero-
porto-expansao, Torone, Incídua, 
Nhanhibua, onde foi instalado um 
bloco com três salas de aulas e apetre-
chadas com respectivas carteiras em 
cada uma delas. 
“Que é para colocarmos a dignidade 
no nosso próprio estudante, aquilo que 
é o rácio professor-aluno, professor-
turma, tudo isso que era para conse-

guirmos ter a boa normalidade em 
termos do funcionamento. Isto sig-
nifica que intensificamos uma série de 
acções tendentes a promover o bem-
estar às comunidades”, asseverou. 
Como desafios, o administrador de 
Quelimane disse que vai continuar a 
constar do seu plano para este ano, 
2018, o alargamento da rede escolar, 
com maior incidência para as zonas 
rurais. “Continuarmos a alargar a 
própria rede escolar, sobretudo, nas 
zonas recônditas”. 
O Chefe do Executivo de Quelimane 
acrescentou que algumas salas anexas 
serão erguidas na zona de Marron-
gane, para responder ao pedido en-
dereçado pela população local cujos 
educandos percorrem longas distân-
cias para encontrar uma unidade esco-
lar de ensino secundário. 
A canalização de água às comunidades 
é outro desafio que as autoridades de 

Quelimane vão continuar a prestar 
atenção para este ano. 
Quanto à Saúde, houve incremento de 
infra-estruturas para 20, visando 
prover cuidados primários da Saúde. 
No quadro do financiamento de diver-
sos projectos de desenvolvimento ju-
venil, vários mutuários encontram-se a 
desenvolver actividades rentáveis e 
que estimulam o auto-emprego a nível 
do distrito. 
Quanto à mitigação dos efeitos da 
erosão e doenças diarreicas resul-
tantes da época chuvosa em curso, a 
fonte referiu que vai continuar a ser 
um desafio para as autoridades dis-
tritais de Quelimane. 
Carlos Carneiro disse que para 2018, 
iniciado esta segunda-feira, o Execu-
tivo que dirige vai continuar a desdo-
brar-se em acções concorrentes ao 
desenvolvimento social e económico 
das comunidades. 
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P assam seis anos que 
Manuel de Araújo tomou a 
direcção do Município de 

Quelimane sob a chancela politica 
do Movimento Democrático de 
Moçambique MDM, terceira maior 
forca partidária com representa-
tividade no parlamento mocambi-
cano.  Neste período foi possível 
restituir a dignidade do tecido in-
fraestrutural, sócio-económico e 
cultural da autarquia que outrora 
estava votada ao esquecimento.  
Relatos dos naturais e amigos de 
Quelimane são disto o exemplo, os 
nossos entrevistados contam que a 
pavimentação e asfaltagem de vias de 
acesso, instalação de mais de cinco 
pares de semáforos, aquisição de 
camiões basculantes que reforçaram a 
frota de meios circulantes, na melhoria 
da recolha de resíduos sólidos, a fixa-
ção de cestos de lixo nas principais 
ruas e avenidas da urbe, promoção de 
actividades culturais e desportivas são 
alguns dos ganhos que a liderança do 
professor doutor Manuel de Araújo 
trousse para a cidade que o viu nas-
cer. 
A confiança eleitoral depositada ao 

manifesto do MDM em 2013 está a 
recuperar a identidade dos munícipes 
de Quelimane embora persistam enor-
mes desafios como a expansão da 
rede de abastecimento de água, mel-
horamento de vias de acesso aos bair-
ros periurbanos, empregabilidade aos 
jovens, promoção de eventos culturais, 
ordenamento territorial, reabilitação e 
ampliação de infraestruturas, atracão 
de novos investimentos nas áreas de 
indústrias, instâncias turísticas, porto 
de Quelimane entre outros. 
Na altura vários seguimentos da so-
ciedade não acreditavam na possibili-
dade do actual edil elevar Quelimane 
aos altos patamares de desen-
volvimento, apesar de sempre ter pro-
metido tirar a cidade do crescimento 
lento em que se encontrava na gover-
nação anterior. 
Chamado a autoavaliar-se e a de-
screver os planos da sua caminhada 
governativa o Presidente do Conselho 
Municipal de Quelimane remeteu aos 
cidadãos para demostrarem a sua 
justiça quanto a sua governação du-
rante estes seis anos da governação 
em frente dos destinos daquela autar-
quia.  
Por outro lado congratulou os esforços 
da comunicação social na divulgação 
de informações pertinentes sobre a 
acção governativa municipal desde que 
tomou a lideranças dos destinos da 
autarquia. “tenho que agradecer aos 
meus antepassados, a minha família, a 
Deus aos senhores jornalistas, aos 
munícipes de Quelimane e a todos que 
apoiam a nossa  governação, cabe a 
todos vocês avaliar os erros, os pro-
gressos e falhas que tivemos durante 
este período do meu mandato”- 
Referiu. 
Apesar dos progressos alcançados no-
tam-se grandes desafios para o al-
cance do desidrato comum, o de de-

senvolver Quelimane e coloca-la no 
mapa do desenvolvimento sócio-
económico do pais e quiçá do mundo. 
A reabilitação e aplicação de mercados 
municipais, suas eletrificação, re-
struturação de Postos Administrativos 
Municipais, flexibilização na tramitação 
de documentos sobretudo de legaliza-
ção de espaço, o combate ao fecalismo 
a céu aberto, palestras de elevação da 
consciência individual dos cidadãos 
através de uma governação participa-
tiva e inclusiva são outros ganhos al-
cançados pela governação de Araújo e 
seu elenco. 
 
Cidadãos nacionais e estrangeiros elo-
giam a maneira didática e estruturada 
como o edil tem conduzido os destinos 
da cidade dos bons sinais e da boa 
gastronomia. Sem mãos a medir vários 
seguimentos sociais incluindo académi-
cos aplaudem a postura diretiva e de-
mocrática com que o actual Presidente 
do Município de Quelimane tem diri-
gido os destinos da cidade, apontando 
o aumento da captação de receitas 
fiscais para os cofres da edilidade, con-
strução e reabilitação de pontes e aq-
uedutos, valas de drenagem, aquisição 
de meios de trabalho, introdução de 
novos métodos de trabalho concerta-
dos com a evolução como alguns indi-
cadores que testemunham as boas 
acções desencadeadas pelo Académico 
Manuel de Araújo desde que foi eleito 
ao cargo de presidente da cidade capi-
tal da Província da Zambézia. 
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N o quadro do reconheci-
mento dos dirigentes de 
diferentes áreas de ac-

tividade que mais se destacaram 
durante o ano de 2017, terminado 
este domingo, os profissionais do 
Jornal “Makholo” elegeram Ladino 
Suade director do Hospital Central 
de Quelimane e Hidayat Kassim, 
director provincial da Saúde, na 
Zambézia, como as figuras do ano 
nas respectivas áreas. Pesou para 
a escolha de Suade e Kassim como 
figuras do ano no sector da Saúde, 
o seu envolvimento em acções de 
vária ordem para a promoção de 
boas condições de saúde às comu-
nidades. 
Pouco mais de um ano após a inaugu-
ração do Hospital Central de Queli-
mane, situado na província da Zambé-
zia, centro de Moçambique, não há 
dúvidas relativamente aos níveis de 
qualidade que a instituição tem vindo a 
implementar. Alguns doentes que pro-
curam pelos melhores serviços de 
saúde, mostraram se satisfeitos com o 
desempenho dos profissionais daquela 
que é a maior unidade sanitária de 
referência no país. Ainda assim, há 
uma relativa preferência pelos serviços 
oferecidos por aquele hospital por 
parte das comunidades, a avaliar pelo 
actual grau de ocupação da capacidade 
de oferta instalada, que ronda aos 60 
por cento, em relação à verificada aq-
uando da inauguração que se situava 
na casa dos 30 por cento, facto de-
scrito como vencido. A direcção do 
hospital central de quelimane, espera 
que neste 2018, haja mais pessoas a 
aderir aos seus serviços, com uma taxa 
de ocupação de cama acima de 80 por 
cento. Olhando pelas actividades em-
preendidas no ano transacto, foram 
registados muitos benefícios a favor da 
população pela entrada em funciona-

mento daquela unidade sanitária. O 
HCQ conseguiu atender doentes oriun-
dos das regiões centro e norte do país, 
com maior incidência para as provín-
cias de Nampula, Cabo Delgado e So-
fala, para além da própria Zambézia. 
De forma paulatina aquela instituição 
vai registando avanços dignos de apre-
ciação ao facto de aquele hospital ter 
começado a funcionar com 400 trabal-
hadores, efetivo que viria a crescer 
para os actuais 704, número consider-
ado suficiente para cobrir a demanda 
daquela unidade sanitária. 
Hoje, o HCQ atende situações que ul-
trapassavam as capacidades do então 
Hospital Provincial actual hospital 
geral, tais como serviços de especiali-
dade, nomeadamente dermatologia, 
vulgarmente conhecida por doença da 
pele, cardiologia relacionada com cora-
ção, cirurgia de cérebro aberto e crani-
otomia, caracterizado de sangue na 
cabeça em casos acidentes de viação e 
muito recentemente chega o medico 
hematologista que trata doenças rela-
cionadas com urinas de sangue sendo 
que futuramente chega um medico 
especializado em estomago. 
Para o alcance deste e de outros êxitos 

foi necessário um trabalho aturado, e 
ainda visto que tudo que concorria 
para a inauguração daquele empre-
endimento constituía um desafio, por 
se tratar da primeira infra-estrutura de 
nível quaternário construída em época 
pós-independência no país. Quando se 
estava em contagem regressiva rumo à 
inauguração do edifício, os desafios 
eram inúmeros, pois, “olhava-se para 
os recursos humanos, financeiros, e 
tudo era desenhado de uma forma a 
ter em conta que estava-se numa al-
tura difícil por causa da conjuntura 
macroeconómica, mas conseguiu se 
vencer e o hospital foi inaugurado. 
Relativamente à parceria existente en-
tre aquele hospital e o governo sul-
coreano, que consiste em apoiar tecni-
camente aos médicos moçambicanos, 
particularmente, afectos ao HCQ, 
decorre a um bom ritmo, pese embora 
não tenha a mesma velocidade em 
relação ao passado que fluía in-
tensamente, porque, na altura, não 
havia um maior domínio em relação ao 
manuseamento de todo tipo de equi-
pamento ali instalado. 
 

Continua na Pag. 05 
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Continuado da Pag. 04  
Um outro ganho adquirido durante o 
primeiro ano de funcionamento 
daquele estabelecimento sanitário tem 
a ver com o uso do sistema infor-
mático que possibilita que o doente 
tenha seus dados à disposição da insti-
tuição, facto que permite uma gestão 
dos fármacos e dos serviços ligados 
aos exames laboratoriais de forma cé-
lere e transparente. O doente quando 
é admitido entra no sistema para que 
não seja necessário portar papéis para 
a sala de observação, para a farmácia, 
para o laboratório. Ele encontra os 
seus dados lá, e isso ajuda na gestão 
dos fármacos e nos exames laborato-
riais, indicando que cada sala de con-
sulta dispõe de um computador para o 
efeito. O HCQ funcionou durante os 
primeiros 12 meses, dado que a sua 
inauguração aconteceu numa altura 
caracterizada pela crise económico-
financeira, não houve grandes difi-
culdades que condicionassem o normal 
funcionamento, por isso em nenhum 
momento ficou se com falta de comida 
para o dente, com falta de material de 
limpeza para o doente 
Quanto à modalidade a ser usada para 
assegurar que todos os médicos alber-
gados na residencial, recentemente 
adquirida pelo executivo da província, 
o HCQ adquiriu um autocarro com ca-
pacidade para 70 lugares para dar co-
bro à necessidade. O director do HCQ 
terminou a entrevista apelando aos 
funcionários daquela instituição, de 
modo particular, os utentes e a popu-
lação, no geral espera se que façam, o 
uso racional das instalações e de tudo 
que diz respeito àquele hospital tendo 
em conta que aquela unidade hospita-
lar é de todo o povo moçambicano 
Com vários serviços disponíveis, a de-
stacar, radiologia, neurologia, tomo-
grafia, cardiologia entre outros, o Hos-
pital Central de Quelimane foi inaugu-
rado a 27 de Outubro do ano findo 
pelo Chefe do Estado, Filipe Nyusi, e 
conta com médicos nacionais e es-

trangeiros, sem descurar do pessoal de 
apoio, os quais asseguram serviços de 
saúde a cerca de cinco milhões de pes-
soas, sobretudo, das zonas centro e 
norte do país. 

Hidayat Kassim 
Por seu turno, a escolha de Hidayat 
Kassim outra figura do ano do jornal 
makholo teve a ver, dentre várias as 
realizações, com a conclusão e apetre-
chamento de 13 unidades sanitárias 
um pouco por toda a província, empre-
endimentos que estão a beneficiar 
mais de 350 mil habitantes, facto que 
fez o que os cuidados de saúde 
primários estivessem mais próximos a 
comunidade. 
O segundo, segundo atestam as con-
vicções dos fazedores do “Makholo”, 
prende-se com a campanha massiva 
de cirurgias tida lugar em todos os 
hospitais da província, da qual foram 
operadas mais de 2.100 pacientes em 
apenas um mês, acção que ajudou a 
reduzir exponencialmente o tempo de 
espera por parte dos utentes. 
O não registo de nenhum caso de 
cólera durante o ano transacto, em 
toda a província, contrariando aquilo 
que era o apanágio no panorama epi-
demiológico, afigura-se como outro 
motivo que coloca o titular da pasta da 
Saúde, na Zambézia numa posição de 
relevo, a despeito de terem havido 
dois pequenos surtos de diarreia em 
Quelimane e Mocuba, respecti-
vamente, mas que foram prontamente 
debelados mercê da acção de pron-
tidão do sector. 
É um dado adquirido que nas unidades 
sanitárias da província, regista-se uma 
melhoria digna de apreciação no que o 
atendimento ao paciente diz respeito, 
não obstante à persistência de alguns 
focos tidos esporádicos, os quais de-
safiam o sector da Saúde a concentrar 
as suas atenções para o ano de 2018. 
Outrossim, em 2017 foi notória a mel-

horia do ambiente entre a Direcção 
Provincial da Saúde e parceiros, graças 
às acções de coordenação e exigência 
que o sector empreendeu com vista ao 
alcance de tais resultados. 
A malária, uma das principais doenças 
de consultas externas, mereceu tam-
bém grande atenção por parte das 
autoridades da Saúde, na Zambézia. 
Como prova inequívoca deste posi-
cionamento, 3.21.615 redes mosquitei-
ras foram distribuídas em toda a 
província, beneficiando 1.327.234 
agregados familiares. Como resultado, 
o número de óbitos por esta doença 
reduziu em 84 mortes em comparação 
com o ano 2016 em que 258 pessoas 
perderam a vida contra 174 de 2017. 
Aliás, a chegada atempada de pa-
cientes às unidades sanitárias e a mel-
horia do manejo clínico dos casos com-
plicados, são apontadas como os prin-
cipais elementos que concorreram para 
o alcance do sucesso. 
 

Continua na Pag. seguinte 
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Outro feito das autoridades da Saúde, 
na Zambézia, e que não passou des-
percebido, foi a evolução registada 
quanto aos partos institucionais, se 
bem que 134.458 mulheres deram à 
luz nos hospitais em detrimento de 
118.263 partos de género havidos em 
2016, o que representa um cresci-
mento na ordem de 14,3 por cento. 
O ano de 2017 foi alvo de uma onda 
de desinformação no seio das comuni-
dades e que viria a dar asas a alegada 
existência de homens “chupa-sangue”, 
porém, uma tese cujas provas nunca 
foram trazidas à superfície. O 
fenómeno em epígrafe incidia princi-

palmente nas regiões centro e norte de 
Moçambique, sendo que Zambézia 
situava-se no topo das ocorrências. 
Em consequência desta prática, houve 
pessoas linchadas e/ou agredidas, 
edifícios do governo vandalizados em 
virtude da fúria popular que exigia su-
posta explicação. 
Perante o cenário acima descrito, o 
sector da Saúde foi desafiado a intervir 
em campanhas de sensibilização 
através de encontros populares, onde 
eram passadas mensagens de explica-
ção técnica e cientifica relativamente 
aos procedimentos conducentes à uma 
transfusão sanguínea, acto que teve 

um impacto de realce nas comuni-
dades. 
Em consequência desse engajamento, 
que envolveu também outras forças 
vivas da sociedade, nomeadamente 
lideranças religiosas, spots radiofónicos 
e debates televisivos, verifica-se, de há 
algum tempo para cá, uma relativa 
calmia sobre a situação. 
O sector da Saúde, na Zambézia, na 
pessoa do seu director, Hidayat Kas-
sim, assegura que para 2018, que está 
a iniciar, o sector que dirige vai multi-
plicar esforços visando superar o al-
cançado em 2017 

No quadro dos objectivos estratégicos 
da Reforma do Sector Público, o dis-
trito de Cuamba, sul da província de 
Niassa, acaba de dispor de um Balcão 
de Atendimento Único (BAÚ). 
A unidade, que concentra os serviços 
que concorrem para o desen-
volvimento empresarial, desde Saúde, 
indústria e comércio, transportes à 
acção social, só para citar algumas 
áreas, vai beneficiar centenas de em-
presários e agentes económicos que no 
passado eram obrigados a percorrer 
cerca de 300 quilómetros para a capital 
provincial, Lichinga. 
Aquela plataforma agrupa serviços de 
licenciamento simplificado, emissão de 
alvarás de comércios a grosso, a re-
talho, registo de importação e exporta-

ção onde estão adstritos os pacotes de 
emissão de alvarás de micro, pequena 
e média dimensão. 
A informação foi dada a conhecer re-
centemente por Abdula Muarabo, 
chefe do departamento da Indústria e 
Comércio, nos Serviços Distritais de 
Actividades Económicas (SDAE), em 
Cuamba, em entrevista ao nosso jor-
nal. 
 A fonte anotou que aquela unidade vai 
estimular a prestação de serviços 
públicos, onde o cidadão, de uma 
forma geral, passará a usufruir de 
vários pacotes de acordo com a sua 
preocupação, obtendo respostas den-
tro dos prazos estabelecidos. 
Na ocasião, Muarabo convidou as em-
presas, associações do sector informal 

e outros interessados a formalizar 
junto daquela instituição as suas activi-
dades, visto que grosso modo deles 
encontra-se a exercer à margem do 
emanado por lei. 
Com a implantação do BAÚ, em 
Cuamba, sobe para dois o número de 
unidades de género a nível da provín-
cia, depois de Lichinga. 
A instalação de balcões de atendi-
mento único em diferentes pontos do 
nosso país surge no contexto dos ob-
jectivos estratégicos da Reforma do 
Sector Público, lançado em 25 de 
Junho de 2001, na era de Joaquim 
Chissano, quando Moçambique cele-
brava, na altura, 26 anos da sua inde-
pendência. 

Texto: Dinis Robate 

PRODUZIMOS: Livros de Factura, Livros de Recibo, etc, cartões de visita e todo tipo de 
impressos.Estamos na Rua Zedequias Manganhela nº 34,  

Quelimane. Telefax—24215103 
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P assar pelo troço Namuaca
-Moiane-Moneia até a Vila
-sede do distrito de Gilé, 

isso depois da fronteira Nampula-
Zambézia, lá para as terras do ar-
roz, madeira, pedras preciosas e 
demais recursos naturais, con-
tinua a representar um perigo a 
vida, sobretudo neste tempo chu-
voso. Além da erosão que tomou 
conta da estrada dificultando a 
circulação de pessoas e bens, um 
dos principais Rios daquela via 
não tem ponte desde 2014. O que 
nos chamou atenção, é que neste 
momento a população recorre ao 
uso de canoas para chegar a outra 
margem, correndo sob vários ris-
cos. Aliás, na semana passada, 
segundo a população, uma pessoa 
morreu no mesmo local, quando 
tentava atravessar. 
Comovido pelo espírito de boa von-
tade, a equipa do Jornal Makholo, de-
slocou-se ao local, para viver de perto, 
o drama de que passa diariamente a 
população do distrito de Gilé, sobre-
tudo na travessia sobre o Rio Namirue. 
Na verdade é um verdadeiro “filme de 
terror”. Isso porque no acto da traves-
sia é preciso segurar o coração na mão 
ou mesmo dizer a família onde guar-

dou o tesouro, para em casos de 
morte. 
De acordo com a população que vive 
nas imediações do Rio, a situação fica 
minimizada no tempo seco, mas com 
as chuvas intensas que se abatem so-
bre todo país, o ambiente que se vive 
durante a travessia é um autêntico 
sofrimento. 
As pequenas canoas, improvisadas 
para garantir a travessia, custam 20 
meticais (uma pessoa) e porque existe 
gente que viaja de motorizadas, esta 
chega a ser cobrada 50 a 100 meticais. 
Porque presenciamos um dos momen-
tos, os passageiros não esconderam o 
seu desagrado e dizem que trata-se 
duma situação que governo distrital 
tem conhecimento. Inclusive, já fez 
promessas vezes incontáveis a popula-
ção, mas até então nem água vem e 
nem água vai. 
Numa entrevista que tivemos com a 
Chefe do Posto Administrativo do Gilé, 
Florinda Ricardo Xávier, há meses, re-
corde-se, ela havia-nos confirmado o 
total abandono do governo provincial a 
população daquela circunscrição 
geográfica. 
Segundo suas palavras, o governo não 
faz a reposição da ponte sobre o Rio 
Namirue, desde Novembro de 2014, 

altura em que a ponte desabou devido 
as chuvas intensas que fustigaram a 
região. O executivo daquela província 
havia prometido começar com as obras 
de reposição da ponte até Maio de 
2015, mas de lá a esta parte, nada foi 
feito. 
Contudo, enquanto o governo não se 
pronuncia a cerca da ponte, a popula-
ção continua a morrer. 
Até porque este ano, o governo fez um 
pequeno reparo a estrada, mas por 
causa das chuvas, o cenário já pode 
contradizer. 
 Gilé é um distrito da província da 
Zambézia, em Moçambique, com sede 
na povoação de Gilé. Tem limite, a 
norte com o distrito de Ribaué da 
província de Nampula, a oeste com o 
distrito de Alto Molócue, a sudoeste 
com o distrito de Íle, a sul com 
o distrito de Pebane, a leste com os 
distritos de Mogovolas e Moma, ambos 
da província de Nampula) e a nordeste 
com o distrito de Murrupula, também 
da província de Nampula. 
 O distrito de Gilé tem dois postos 
administrativos (Alto Ligonha e Gilé), 
compostos pelas seguintes localidades: 
Posto Administrativo de Alto Ligonha: 
Alto Ligonha, Inxotcha, Mirali, Muiane, 
Namihali, Namireco e Pury e, Posto 
Administrativo de Gilé com as 
localidades de : Gilé, Kaiane, Mamala, 
Manhope, Moneia, Naheche e Uape. 

 Apesar das riquezas na província 

Texto & fotos: Chimoio Marques 
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