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Em Quelimane 

ISHT alarga base de formação 
 Instituição quer adequar os cursos às necessidades no país 

Ciências da Comunicação, 
Ciências Jurídicas, 
Contabilidade e Auditoria, 
Economia, Engenharias 
Civil, Elétrica, Informática 
e de Telecomunicações, 
Enfermagem e Psicologia 
Clínica.         
Abertura destes cursos 
no ISHT de Quelimane 
será acompanhado pela 
introdução do período 
laboral. 
O ISHT irá leccionar, 
igualmente, mais seis 
cursos à distância, 

Quelimane (Txopela) – Dez 
novos cursos superiores 
serão ministrados a partir 
deste ano, pelo Instituto 
Superior se Humanidades e 
Tecnologias (HSHT), uma 
unidade orgânica da 
Universidade Politécnica 
baseada em Quelimane, 
capital da província central 
da Zambézia.  
De acordo com um 
comunicado de Imprensada 
do ISHT enviado á Redação 
do Jornal Txopela, trata-se 
dos cursos de Administração 
e Gestão de Empresas, 

nomeadamente, 
Administração Pública; 
Ciências da Educação; 
Ciências Jurídicas; Ensino 
de História e Geografia; 
Gestão de Empresas e 
Gestão de Recursos 
Humanos, para além do 
Mestrado em Saúde 
Pública e Medicina Tropical 
que neste ano entra na sua 
segunda edição. 
Ainda para este ano 2017, 
o Instituto Superior de 
Humanidades e 
Tecnologias abrirá uma 
turma do curso modular em 

Engenharia Elétrica, nas 
instalações da FUNDE, no 
distrito autárquico de Mocuba. 
Importa ainda realçar que 
ainda em Quelimane, a 
Universidade Politécnica 
dispõe de mais duas unidades 
orgânicas, nomeadamente o 
Instituto Médio Politécnico – 
IMEP que conta com sete 
cursos 
profissionalizantes e a Escola 
Secundária Lourenço do 
Rosário que lecciona da 8ª à 
12a classes. # 
 

 
 

Funcionário que não 
se recensear, o 
sistema cancela 

automaticamente o 
pagamento de 

salários 
 

Jacinto Castiano 

Quelimane (Txopela) – 
Está em vigor desde este 
mês de Janeiro, o novo 
sistema para efectivar 
provas de vida aos 
funcionários e agente de 
estado. 
Pela sua concepção, o 
funcionário que não se 
recensear atempadamente, 
o sistema cancela 
automaticamente o 
processo de pagamento de 
salários, disse em entrevista 
ao Txopela, Graciano 
Francisco, director 
provincial de Economia e 
Finanças da Zambézia. Veja 
o desenvolvimento desta 
informação na próxima 
edição deste jornal ou em 
www.txopela.com. # 
  
 

Cooperação 
Moçambique e Turquia 
assinaram ontem seis acordos 
de cooperação nas áreas de 
diplomacia, economia, cultura e 
turismo. A assinatura dos 
acordos marcou a primeira 
visita de um Presidente Turco a 
Moçambique. 

Filipe Nyusi e Recyp Erdogan 
reuniram, primeiro a sós, e 
depois com as respectivas 
delegações, para pouco mais 
de duas horas a porta-fechada. 
No final, foram assinados os 
memorandos que selam o 
reforço da nova etapa de 
cooperação bilateral. 

Os detalhes dos acordos 
assinados não foram revelados, 
contudo, o Presidente da 
República disse que 
representam uma importante 
etapa para o país. 

Na área económica, a Turquia 
disse que a intenção é duplicar 
o volume das trocas 
comerciais, para valores 
consentâneos com as 
potencialidades dos dois 
países. 

A visita de Erdogan terminou 
com a participação no Fórum 
de Negócios Moçambique 
(País). 

 

 

 

Governo deve assumir combate à corrupção  
como prioridade nacional 

 Defende Baltazar Ferrão - CIP 
 

Jacinto Castiano 
Quelimane (Txopela) – O governo moçambicano deve assumir o combate à corrupção como sendo um desafio 

primordial. Quem assim o diz é Baltazar Ferrão do Centro Integridade Pública (CIP). 
Baltazar fala na manhã desta terça-feira em entrevista a Stv, no contexto da antevisão sobre o Relatório Internacional 
Sobre a Corrupção que divulgado hoje quarta-feira (25) de Janeiro em Maputo. 

De acordo com Baltazar, os altos índices de pobreza que muitas das famílias moçambicanas estão a passar estão 
directamente ligadas a corrupção, pois segundo salienta, há uma tendência de se pensar que moçambicanos estão a viver 
bem, tendo como indicador alguns que estão em zonas urbanas mas quando se for au interior poderão ser encontradas 
pessoas que vivem uma pobreza estrema e injustificável num pais como Moçambique. 

O para Baltazar as pessoas estão desprovidas de questões básicas, que muito bem deviam ter mas tudo porque a 
aplicação é indevida e há pessoas que estão a beneficiar-se ilicitamente de altas somas de dinheiro. # 
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Época chuvosa 

População clama por um 
lugar seguro 

Jacinto Castiano 
 

 
Quelimane (Txopela) – A 
população do bairro novo do 
Padeiro, um zona baixa 
situada na cauda da zona 
cimento da cidade de 
Quelimane, na província 
central da Zambézia, antevê 
riscos e clama pela adopção 
de medidas de segurança por 
parte das autoridades 
governamentais, de modo a 
evita o pior em casos de 
queda de chuvas fortes que 
os coloque numa situação de 
inundados. 
Estas questões foram 
colocadas na manhã desta 
segunda feira-feira (23), por 
moradores daquele bairro, em 
entrevistas separadas à 
Reportagem do Jornal 
Txopela. 
Facto é que o Instituto 
Nacional de Meteorologia, 
prevê chuvas com tendências 
para a cima do normal nos 
primeiros três meses de 2017 
corrente, portanto, Janeiro, 
Fevereiro e Março. 
Face a isto a Reportagem do 
Txopela, deslocou-se ao 
Bairro Novo do Padeiro para 
junto dos populares, apurar 
até que ponto sabem da 
situação prevista pelo INAM, 
e se sim, qual seria o seu 
posicionamento. 
Ao que apuramos, primeiro, a 
maior parte da população pelo 
menos daquele bairro, está 
desprovida desta informação, 
pois segundo dizem, não têm 
rádio nem televisão.   
Foi possível notar o espanto 
de cada um com quem 
mantivemos contacto, ao 
abordarmos o que está 
previsto pelo INAM, pelo que 
a falta de conhecimento do 
previsto, constitui uma 
realidade. 
Depois de contextualizados, 
em separado, os populares 
convergiam na questão de 
que havendo possibilidades 
as autoridades 
governamentais deviam 

encontrar uma zona segura 
enquanto tempo para os 
albergar, visto que em casos 
de realmente verificar-se 
uma precipitação a cima do 
normal, o bairro não poderá 
escapar a inundação, tendo 
em conta a sua localização. 
Só para citar, Carimo Amisse 
Assan, disse em entrevista 
que se realmente há 
previsões de chuvas fortes, 
devia se pensar em colocar 
uma espécie de vala de 
drenagem, para escoar as 

águas e assim elas não 
criam danos maiores 
maiores. Uma outra forma 
de contornar o efeito das 
águas proposta por este 
cidadão, é que da um 
procure entulhar o seu 
quintal a um nível que 
poder. 
Se lhe sugerissem para sair 
deste para um outro ponto? 
A essa Questão Carimo 
Amisse Assan, respondeu 
nos seguintes termos “se 
houvesse possibilidades 
eu aceitaria, desde que 
seja um lugar seguro, eu 
vivo aqui porque não 
tenho outro sitio e se o 
governo me arranjar um 
sitio que se considere 
seguro eu vou”, disse para 
depois acrescer “eu não 
sabia de nada sobre essa 
informação de chuvas, 
assim se não fosse o 
senhor, as coisas 
aconteceriam tudo em 
forma de surpresa para 
mim e minha família”. 
Lubete Cardoso, cidadã 
moradora naquele bairro, 
disse em contacto com a 
nossa Reportagem, que há 
para si a informação sobre 
chuvas esse ano constituía 
novidade e caso isso 
aconteça realmente seria 

grave para eles, pois já teriam 
passado por uma situação 
idêntica em 2013 e 2015. 
A semelhança do cidadão que 
a antecedeu, Lubete, disse 
estar ciente que o bairro é 
bastante baixo. “Nós 
estamos a viver numa baixa 
de verdade, em princípio 
esse não seria sitio para 
pessoas viver, mas como 
não temos como estamos 
aqui. O que peco ao 
governo é que se há mesmo 
essa previsão que arranjem 
sitio para nós podermos 
viver e isso deve ser o mais 

cedo possível antes que o pior 
aconteça”, - clamou. 
Num outro desenvolvimento, a 
nossa interlocutora, sublinhou 
estar a viver naquele bairro a 
três cerca de cinco anos embora 
conheça os riscos de que está 
exposta. 
Fátima Canivete, uma outra 
cidadã, entrevista pelo Txopela 
a respeito do mesmo assunto, 
começou por lamentar o facto e 
disse claramente não ter 
conhecimento das tais 
previsões. 
A fonte disse que em 2015, 
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 aconteceu algo semelhante e 
até foram levados pelo governo 
para viver em Namitangurine, 
distrito de Nicoadala. Esta 
explica ter recordações feias 
daquele cenário, e visivelmente 
triste sublinhou que não ter 
saída e caso haja mais uma 
oportunidade de ajuda seria 
bem vinda para sua pessoa. 
Namitangurine é uma zona 
habitável neste momento, 
porque a senhora saiu de lá 
para viver novamente nessa 
zona? “Meu filho, nós já 
habituamos viver aqui é por 
isso que voltamos, eu e meus 
filhos estamos aqui a mais de 
4 anos” – disse. 
Damião Miguel Luís um outro 
morador daquele bairro, disse 
que se realmente cair chuva nas 
quantidades previstas irão 
precisar de apoio do governo, 
porque o bairro é propenso a 
inundação. Mesmo sabendo 

isso você continua vivendo 
aqui! “Sim, eu não tenho 
como, gostaria de estar num 
bom sítio mas as condições 
não permitem, se o governo 
quer nos levar para um lugar 
seguro, eu e minha família 
acetamos. Nossas casas 
vão ficar destruídas. Outra 
coisa, nos vamos ter que 
recorrer aos grandes, 
porque não vou aceitar 
enquanto minha casa já saio 
chapas, já estou submerso e 
ficar sem pedir apoio”. 
Damião disse estar a viver 
naquele bairro a 8 anos e 
admite ter passado por 
situação de inundações por 
mais de 2 vezes mas mesmo 
assim não abandonou o lugar. 
“Outra vez fomos 
socorridos com baldes e 
outros bens”. 
Se lhe dissessem senhor 
Miguel sai daqui esta ali outro 

espaço, o que farias? “Nesse 
sentido, como queremos 
viver teremos que aceitar, 
seja longe ou não”.  
Esta posição foi partilhada 
pela senhora Neninha José 
outra moradora daquele bairro. 
“Nós achamos que devemos 
ser apoiados pelo governo e 
se por ventura nos sugerirem 
para sair desse lugar para um 
outro mais elevado onde não 
podemos correr riscos nos 
aceitaremos.”   
Como foi possível apurar, as 
pessoas no Bairro Novo de 
Padeiro, estão cientes dos 
riscos que correm, mas em 
parte um dos maiores 
problemas é não ter sítio 
seguro para viver. 
Ao que apuramos, o Bairro 
Novo do Padeiro, tem sido 
ciclicamente afectado por 
inundações, embora assim as 
pessoas não tomam um 

posicionamento firme, de 
modo a evitar situações 
piores.  
Refira-se ainda que este grito 
de socorro, surge numa 
altura em que o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, 
insta para que se faca 

alguma coisa para que vidas 
humanas sejam salvas, nem 
que para isso seja necessário 
retirar compulsivamente as 
pessoas das zonas de risco 
de inundação, sob pena de se 
passar uma imagem de 
incompetência do governo. # 
 

 

Quelimane (Txopela) – Está 
cada vez mais visível a 
destruição de mangal na zona 
limítrofe entre o bairro Icidua e 
Janeiro na cidade de Quelimane, 
aliás, há anos atrás era uma 
zona de recorrência para 
extração de recursos para 
produção de carvão vegetal para 
uso doméstico e estacas para 
construção de palhotas e outro 
uso domestico, mas hoje não é 
possível encontrar os mesmos 
recursos, apesar dos esforços 
que tem vindo a ser feitos pelas 
autoridades governamentais 
coadjuvados pelos seus 
parceiros de cooperação. 
Se por uma lado a necessidade 
de preservação de mangais 
constituiu uma prioridade e por 
via disto travar a galopante onda 
de destruição dos mangais, por 
outro a luta de sobrevivência, 
proposta por Charles Darwin 
incentiva a destruição do 
mesmo. 
A Reportagem do Jornal 
Txopela, procurou conversar 
com alguns produtores e 
comerciantes da carvão vegetal 
na zona designada por Majante, 
ao que apuramos, o carvão 
comercializado ali vem de uma 
zona do interior do distrito de 
Inhassunge, sul da capital 
provincial da Zambézia, 
Quelimane.   
Hamilton Laurindo, produtor e 
comerciante de carvão vegetal 
no Majante, disse em entrevista 
ao Jornal Txopela, que nos 
últimos dois anos tem recorrido a 
zona de Namirenge, no distrito e 
Inhassunge. 

 

“Para conseguir ter este 
carvão tenho que fazer um 
exercício muito grande, 
atravesso três rios para 
uma zona no fundo para 
encontrar salgueiro e outro 
tipo de madeira para extrair 
carvão, isso porque na 
zona próxima não é 
possível apanhar nada” – 
afirmou a fonte. 
Questionado sabia alguma 
coisa sobre a preservação 
dos mangais, a fonte disse 
que sim, mas sublinhou não 
ser por vontade que faz tal 
actividade. “Eu não faço isso 
porque quero ou porque 
gosto, a vida esta difícil, 
tenho família por alimentar, 
uma forma honesta de 
assumir o meu papel de 
chefe da família é produzir 
carvão”. 
A fonte explica que leva 
cerca de um mês para 
produzir o carvão, é no 
entanto um trabalho muito 
aturado. 
Hamilton Laurindo diz estar a 
fazer a actividade de 

produção e venda de carvão 
a mais de cinco anos e 
praticamente vive disso. 
Depois de produzido o 
carvão é vendido a 120 
meticais um saco de cerca 
de 40 kg, o saco que 
anteriormente custava a 75 a 
80 meticais. Questionado 
sobre o porque desta subida, 
Hamilton explica que deve-
se as dificuldades de 
produção pelo 
excasseamento da madeira 
no interior dos mangais 
aliado ao elevado custo de 
vida, pois segundo disse, se 

vender a um preço baixo 
poderá não conseguir 
comprar alguns produtos para 
seu consumo. 
Entre outros entrevistados, 
Manuel Cardoso, explica que 
a necessidade de 
preservação dos recursos 
naturais, nesse caso vertente 
a preservação do mangal, é 
muito bem conhecida mas há 
necessidade de manter a vida 
e por isso mesmo optam por 
produzir carvão. 
Já os retalhistas, o saco que 
anteriormente custava 100 a 
110 meticais, actualmente 
vendem a 150 meticais. “Nós 
subimos o preço porque os 
produtores subiram, se não 
nós não teremos lucro” – 
disse dona Fina Francisco, 
retalhista de carvão no 
Majante. 
A fonte disse que os clientes 
reclamam mas não há como 
compram assim mesmo, para 
além de que carvão seja um 
produto de primeira 
necessidade. #  
 
 

 

Menor de 4 anos 
morre 

eletrocutado 
Anita Pinto 
 
Quelimane (Txopela) – 
Um menor de 4 anos foi 
encontrado já sem vida, na 
sua residência. O facto deu-
se na última sexta-feira (20), 
no bairro Aeroporto 
arredores da cidade de 
Queimante na província da 
Zambézia, trata-se de um 
menor cuja identidade não 
nos foi revelada.  
Segundo Miguel Caetano 
porta-voz da Polícia da 
República de Moçambique 
que deu a conhecer o facto 
no habitual balanço semanal, 
“constatou-se que o menor 
terá perdido a vida por um 
curte circuito, e terá 
perecido no momento”, - 
disse. 
A fonte sublinhou no entanto 
que para evitar situações do 
gênero, os pais e 
encarregados de educação 
devem melhorar as 
instalações elétricas, 
isolando perfeitamente os 
fios, e sobretudo, não 
permitir que os menores 
entrem em contatos com 
tomadas e outros elementos 
que possam constituir risco. 
 

  

Paradoxo 

Preservação de mangal vs necessidade de 
sobrevivência 

Jacinto Castiano 
 

 

 

Centro de comércio de carvão Fina Francisco, vendeira 

Pequena embarcação de trasporte de carvão do ponto de produção para o de comercialização 

Neninha José, residente 
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Assassinato do membro do MDM em Manica 

Simango aponta dedo aos 
"partidos armados" 

que há dias lhe foi perguntado 
acerca da morte do membro do 
seu partido, e ele por sua vez 
disse que só pode matar quem 
tiver arma. 
Simango mostrou uma hipótese 
“se numa casa dorme duas 
pessoas uma armada e a 
outra desarmada acorda 
morta, quem matou só pode 
ser a pessoa que estava 
armada", - afirmou.  
David Simango apontou o custo 
de vida como resultado das 
escolhas dos povos 
Moçambicano. 
O presidente do galo, disse que, 
“quem quer fazer política 
não pode ficar por cima do 
murro pois este no caso de 
vento não terá 
sustentabilidade e que se 
não for a cair dum lado cairá 
do outro”.   
 David Simango apelou aos seus 
membros a estarem unidos e 
que não se reúnam só no tempo 
de campanha mas sim em todos 
momentos porque isso os 
manterá unidos. Este referiu ser 
necessária a união para o 
desenvolvimento e mesmo em 
casos de busca de vitórias 
partidárias, a mesma (união) 
torna-se um elemento 
incontornável. # 
 

 

 

Joana Cuambe 
Quelimane – (Txopela) – O 
presidente do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM), Daviz Simango, acusa 
os “partidos armados” de 
terem assassinado seu 
membro em Tambara na 

província de Manica. 
 

Simango fez estes 
pronunciamentos na manhã 
desta quarta feira 25 de 
Janeiro, falando em 
exclusivo em entrevista ao 
Jornal Txopel em Quelimane, 
a margem de um comício 

popular que efectuou no 
Icidua, uma zona residencial 
arredores de Quelimane, no 
quadro da sua visita de 
trabalho a Zambézia. 
 

O presidente do MDM afirmou 
que apostar em partidos 
armados é igual a guerra e 

 

Namacura 

Apreensão de 
Canabis Sativas 

 
Anita Pinto 
Quelimane (Txopela) 
– Dois indivíduos foram 
neutralizados pela polícia 
na posse de 5kg de 
Canabis Sativa.  
 
Este fato deu-se no 
último final de semana 
no distrito de 
Namacurra, província da 
Zambézia. Os dois 
indivíduos foram 
encontrados inflagrante 
delito consumindo e 
comercialização as 
drogas tendo 
imediatamente 
neutralizados e detidos. 
# 
 

 

 

Mais um menor 
morre afogado 

Anita Pinto  
Quelimane (Txopela) 
– Um menor de 8 anos 
de idade cuja identidade 
nao nos foi revelada, foi 
encontrou a morte por 
afogamento no rio 
Ivagalane, arredores de 
Quelimane. 
O facto ocorreu no dia 
16 do ano e mês em 
curso. A policia explica 
que o menor estava a 
brincar e de seguida foi 
encontrado a flutuar já 
sem vida. 
A policia e o corpo de 
salvação publica foi 
solicitada ao local, mas 
ja era tarde de mais. 
 

Este facto acontece numa 
altura em que vem se 
registado chuvas na cidade, 
e elevado aumento de nível 
de água nos rios maré alta.  
Nesta questão, é chamada 
atenção dos pais e 
encarregados de educação 
para que nao deixem os 
menores saírem de casa 
sem controlo e a brincar 
em lugares arriscados, 
como é o caso de rios, 
estradas, pontes e pocços.” 

 # 
 

 

 

Aumentao casos  
de diarreias  

em Quelimane 
  
Joana Cuambe 

Joana Cuambe 
Quelimane (Txopela) – 
O Hospital Geral de 
Quelimane recebeu perto 
de 43 casos de diarreia no 
último final de semana. 
Feliciano Mateus director 
dos Serviços de Urgências 
no Hospital Geral de 
Quelimane referiu que nos 
últimos dias tem crescido o 
número de casos de 
doenças diarreicas. 
Feliciano explicou em 
entrevista que durante o 
final de semana deram 
entrada no hospital 44 
doentes que padeciam da 
doença.  
A fonte realçou que destes 
doentes dez foram 
internados no centro de 
tratamento das doenças 
diarreicas sete são adultos 

e três crianças e que os 
restantes tiveram alta para 
continuar Feliciano Mateus 
afirmou que os doentes são 

provenientes dos bairros 
Icídua, Sangariveira, Janeiro 
e Torrone Velho na sua 
maior parte. 

O nosso interlocutor referiu que 
esta sendo feito um mapeamento 
das zonas de origem que visa 
identificar e estas áreas para 
intervenção da saúde em 
coordenação com município para 
a limpeza destas áreas para a 
redução das doenças diarreicas. 
A fonte sublinhou que a cidade 
de Quelimane em uma 
localização geográficos que a 
penaliza e o mínimo de 
precipitação (chuva) culmina 
com enchentes contaminado os 
alimentos, as crianças também 
vão consumindo alimentos não 
apropriados e aí surgem as 
diarreias. 
A fonte disse não ter havido 
óbito intra-hospitalar e nem 
casos de violação sexual. # 
 

 

 
Feliciano Mateus - HGQ 

Daviz Simango, Presidente do MDM 
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Publicite a sua marca aqui. 

Contacto: 876046955 | 84 2789854 
 

  

Txopela 

O meio de 

referência.  

A informação 

de confiança. 

 

 

SE FORAM AS ESTRELAS 
Mauro da marinha carregava consigo os conselhos da 

mãe Joana 

Mauro da marinha tinha a ansiedade dos cruzamentos 

indefinidos  

Se ia mas sempre voltava a terra  

Demorava, demorava e demorava mas trazia consigo as 

estrelas da mãe Joana  

As crianças o saudavam quando o viam e dançavam ao 

tom do pai amado  

Os adultos sorriam pois sabiam que seria um ano de 

produção e bonanças  

As manas não poupavam folego e chamavam-lhe pra se 

encontrarem no riacho das quintas-feiras  

Mauro da marinha vinha do oeste e entregava a cada 

criança um presente da entrada do inverno 

Crismava esperanças e redobrava esmolas aos 

desfavorecidos  

Arrefecia as dores aos enfermos de todos os hospitais  

Mauro se foi e levou com ele as estrelas juntou com as 

tristes e carregou consigo 

Mauro clamava e mandava que os lobos maus saíssem 

da terra santa  

E brilhava mesmo chegando apois a escondida do sol  

E amanhecia apois o luar se ir  

Mauro da marinha não era filho so da sua mae, mas 

tambe era filhio de tiodas as tias empobtrecidas  

Pois viam nele toda a esperanca da velha Maria  

Mauro se foi naquele amanhecer e pós consigo entre as 

axilas todas as estrelas  

As do oeste e as nossas, as da decima primeira porta e 

as do filho prodigo  

Pois apois se ir jamais vimos uma so estrela brilhar. 

Um Jovem, Um a esperanca 

 

FACE TO FACE 
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

“Alcançando a Grandeza Através da Excelência” 
 

 Leccionamos cursos de: 

 Secretariado Executivo • Inglês Normal 9 meses • Francês 6 meses • Informática 

4 meses • Contabilidade 4 meses. 

 Reparação e Montagem de Computadores em Hardware-Software 4 meses. 

 E mais, Interprete Ajuramentado … Tudo isto e muito mais... Inscrições 

Limitadas 
 

 

Venha para nossa recepção e fale connosco cara a cara para mais informação ou ligue nas 

horas de expediente. Vagas limitadas. 

Localize-nos, Estamos na Rua Cheguevara 154 em 

Quelimane.CELL.828092347/867216721. Email:facetofacequelimane@gmail.com.    

Facebook: facetofaceenglishacademy.quelimane 
 

 
 

 

“Formar-se com qualidade 

nunca foin tao fácil” 

Aguardamos por Si… 

 “A Outra Voz do 

Cachimbo” 
Por; Belcio Mahoho  

 

Espaço de 

Publicidade 
 

mailto:facetofacequelimane@gmail.com
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Quelimane (Txopela) – 
O administrador do 
distrito de Milange Mário 
Magaza inaugurou na 
manhã desta segunda-
feira (23) um bloco para 
fins educativos. 
Trata-se de uma parte da 
instituição designada 
ESPANOR (Esperança 
Para Novo Rebento), uma 
associação cristã de 
desenvolvimento 
comunitário fundada em 
2004, sem fins lucrativos 
com sede na Vila 
Autárquica de Milange.  
Entre várias estratégias 
para o desenvolvimento, 
adotou a educação como 
chave. Na sua visão de 
ter uma comunidade 
sadia sobretudo com 
valores morais aceitáveis, 
estruturou a sua actuação 
em três áreas 
nomeadamente, 
educação para 
desenvolvimento 
comunitário, educação 
ligada à infância e a 
educação profissional e 
vocacional. 
Na sua intervenção de 
ocasião, o administrador 
do distrito de Milange 
agradeceu a instituição 
pelo empenho, dedicação 
e bem servir ao povo, 
pois segundo comentou, 
a iniciativa vai alavancar 
os princípios vitais da 
sociedade inteira.   
As salas vão trazer um 
valor acrescido para o 

Em Milange 

ESPANOR conta com 
mais um edifício 

Sarmento Piloto C/Milange 

 
Sarmento Piloto C/Milange 

desenvolvimento da 
instituição e melhoria da 
qualidade de ensino ao 
nível do distrito.  
Mário Magaza disse espera 
que a instituição seja um 
lugar inclusivo ou seja, que 
sejam acolhidos todos, 
sem extensão de raça, cor 
e religião.   
O novo bloco que vai 
garantir a formação de 
diferentes grupos, possui 2 
salas de aula, 1 biblioteca 
e centro de estudo, 1 
secretaria, 1 bloco 
Sanitário para alunos e 
professor e 1 posto para 
1º socorro em matéria de 
saúde e a construção 
contou com o poio dos 
parceiros Wild Ganzen e 
Burgland Charitas da 
Holanda e foram para o 
efeito desembolsados mais 
de quatro milhões de 
meticais. 
Refira-se que dentre varias 
áreas, para além de cursos 
de curta duração, no 
ESPANOR funciona 
Instituto Superior HEFSIBA 
e salas anexas da Escola 
Eduardo Mondlane, que 
em 2016 graduou um total 
de 173 crianças que 
terminaram o ensino pré-
escolar. Para este ano em 
regime progressivo. 
Segundo apurou a 
Reportagem do Txopela, a 
instituição conta com 205 
crianças que frequentam 
1ª a 4ª classes. #  
 
 
 
 

Abertura do ano letivo no distrito de Milange 

“Com ciência e Técnica é que se pode contribuir para 

o desenvolvimento” 
 João Nhambessa mandatário de governador a Milange  

Sarmento Piloto C/Milange 

  

 

 

 

Quelimane (Txopela) – 
Num país como Moçambique 
em que os níveis de 
desenvolvimento ainda estão 
a quem do desejado, há 
necessidade de se apostar 
pela educação, pois nela está 
a chave para que os cidadãos 
saibam contribuir para o 
progresso do mesmo. 
Quem assim o diz, é João 
Nhambessa, director 
provincial dos Combatentes 
da Zambézia. Nhambeça 
falava última sexta-feira na 
Escola Primária de Lício, na 
localidade com o mesmo 
nome no distrito fronteiriço 
de Milange. 
Porque acredita-se nas forças 
sobrenaturais, a cerimónia de 
abertura do ano lectivo em 
Milange começou com um 
culto tradicional, onde as 
estruturas suplicaram para o 
bom decurso do processo 
escolar no presente ano.     
Tomando a palavra, o diretor 
dos Serviços Distritais de 
Educação Juventude e 
Tecnologia de Milange 
Emílio Mpanga, instou aos 
líderes comunitários, chefes 
das localidades, pais 
encarregados e a população 
em geral para que mandem 
os seus educandos à escola.  
De igual modo, o dirigente 
direcionou palavra de 
exortação aos professores 
para que aumentem o seu 
desempenho, porque é da 
escola que se desenvolve o 
país.  
O mandatário do governador 
da Zambézia João 

Nhambessa, disse em 

mensagem de ocasião que 
governo está preocupado com 
a educação razão pela qual há 
uma significativa preocupação 
pelo aumento de 
infraestruturas escolares e seu 
respectivo apetrechamento e 
paralelamente a isso, a 
contratação de docentes para 
responder a demanda.  
O mandatário do governador 
foi mais longe ao chamar os 
pais e encarregados de 
educação para que não 
detenham os meninos por 
outras actividades que colocam 
em causa a frequência destes 
na escola. 
“Neste ano o governo 
aumentou duas escolas, 
passando 320 escolas contra 318 
do ano passado e contratou 
3000 professores”, para depois 
realçar “uma população que 
sabe ler e escrever, conhece a 

ciência e técnica está pode 
participar ativamente no 
desenvolvimento do país.  
A diante, o dirigente 
desencorajou a prática de ritos 
de iniciação no período letivo e 
também com muita tristeza 
pediu para que se abandone a 
prática de casamentos 
prematuros que acaba com 
futuro de uma criança.  
E porque o pais precisas de ser 
autossuficiente, Nhambessa, 
disse aos presentes que é 
necessário se trabalhara 
afincadamente na agricultura, 
pois só assim é que poderão 
ser minimizados problemas 
ligado a fome. 
A margem da cerimonia, foi 

inaugurado um edifício 
convencional onde funciona 
neste momento a secretaria 
daquela localidade (Liciro). 
# 
 
 
 

680 Crianças deixam de estudar 
em condições precárias na 

Zambézia 
Joana Cuambe 

 

Quelimane – (Txopela) 
trata-se de uma escola 
localizada no povoado de 
Maulate, que antes esteve 
fixa no povoado de Mpite. 
A escola antes funcionava 
com duas classes que a 
primeira e segunda classes e 
depois da guerra e que 
depois veio a ser implantada 
no povoado de Maulate. 
Antes a escola funcionava em 
instalações precárias e os 
alunos sentavam no chão. 
Artur Abdula Mugema 
Director da Escola Primaria 
do primeiro e segundo grau 
de Maulate, disse estar feliz 
com a nova escola e que este 
facto fará com que haja 
menos desistências e 
melhoramento da qualidade 
de ensino. 

Terrirismo na 
Nigéria 

O fenómeno do terrorismo na 
Nigéria ganhou outra 
dimensão, agora bombistas 
suicidas recorrerem ao uso de 
bebés para conseguirem 
passar com maior facilidade 
por postos de controlo da 
polícia.   

Um ataque no passado dia 13 
de janeiro, em Madagali, 
envolveu duas bombistas 
suicidas que se fizeram 
explodir, matando-se a elas 
próprias, às duas crianças de 
colo que levavam consigo, 
bem como outras quatro 
pessoas. 

As duas mulheres terão 
conseguido passar por um 
controlo de segurança com 
facilidade, precisamente 
porque transportavam 
crianças. O grupo extremista 
Boko Haram é o principal 
suspeito. (País) 

 

Artur Mugema referiu que a 
nova escola terá um rácio de 
cinquenta alunos por turma, um 
bloco administrativo, três 
sanitários e cinco salas de aulas. 
A escola esta orçada em 4 500 
000 teve a duração de doze 
meses e contou com o Fundo de 
Apoio ao Sector de Educação 
(FASE) empreiteiro Reis 
Construções. 
Mugema afirmou que a escola 
tem um total de quinze 
professores, no ano de 2016 
tinham cerca de 630 alunos e 
que para o ano de 2017 a escola 
vai ter 680 alunos deste número 
311 são mulheres.   
Na ocasião da leitura da 
mensagem da população de 
Maulate disseram uma valia 
receber uma escola e que esta 
vai ajudar a erradicar o 
analfabetismo. 
Regina Florindo aluna da sétima 
classe na Escola Primaria de 
Maulate referiu estar muito feliz 
e que vai passar a ter aulas em 
salas com melhores condições. 
Por outro lado Mouridio Martins 
aluno da sexta classe disse estar 
feliz com a nova escola. #   

Entre em vigor ensino bilingue 
Anita Pinto  

Quelimane (Txopela) – Entra em vigor para este ano 
o ensino, Bilingue sistema este que a Direcção da Edução e 
Desenvolvimento Humano na Zambézia (DEDHZ), viu como 
forma de aprimoramento do ensino na província central de 
Moçambique Zambézia. 

O método, segundo explicou Armindo Primeiro, foi 
introduzido em 2004, mas estava em vigor em apenas dois 
distritos nomeadamente, Quelimane em língua echuabo e 
distrito de Gurué em elomwe. 

Esta questão foi uma dentre varias analisada em sala de 
sessão do governo da Zambezia na manhã desta quarta-feira 
tem como objectivo melhorar o ensino partindo do fundamento 
de que a alfabetização inicial de uma pessoa é bem-sucedida 
quando é feita em língua que ela melhor percebe.  
  Armindo Primeiro sublinhou que, “o aproveitamento 
de 2006, para o ensino bilingue tem sido encorajador 
quando comparamos ao ensino do monolingue”. #  
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Abertura do Ano Lectivo 2017: Zambézia 

Razak desafia a população a 
empenhar-se nos estudos 

 
 
  
 

Joana Cuambe  
Quelimane – (Txopela) As 
cerimónias tiveram lugar no 
distrito de Namacurra e 
decorreu sob lema "Por uma 
Educação de Qualidade Rumo 
ao Desenvolvimento". 

A cerimonia contou com a 
presença de diversas 
individualidades dentre elas o 
governador da Província da 
Zambézia, Deputados da 
Assembleia da República e 
outros quadros da máquina 

governativa. 
Na ocasião a Administradora 
do distrito de Namacurra, 
Calidia Fernandes enalteceu 
o facto de ter sido escolhido 
o distrito de Namacurra para 
acolher as cerimonias de 
abertura do ano lectivo 2017. 
 A dirigente referiu que o 
distrito de Namacurra 
funcionou em 2016, com 128 
instituições de ensino das 
quais 124 Escolas Primárias 
três Secundarias e um centro 
de formação de professores 
ADPP de Macuse. 
Abdul Razak referiu-se da 
importante da educação, pois 
é através dela que sao 
adquiridos instrumentos para 
melhor produzir e é no 

entanto condição primordial 
para o desenvolvimento do 
país e da província em 
particular. 
Razak realçou que o capital 
humano é um dos vectores 
para o desenvolvimento pois 
segundo disse, existem 
países que não têm os 
recursos que temos mas que 
são desenvolvidos porque 
tem um capital humano 
dotado de ensinamentos 
técnicos e científicos para 
poder desenvolver.  
O governate instou a 
população a trabalhar melhor 
e para isso é muito 
importante a educação como 
forma de desenvolver mais 
rápido com consistência e 

 

Educação  

sustentabilidade. 
Na sequencia, sublinhou que 
no ano de 2016 mais 113 
salas de aulas foram 
construídas na província e 
que este acto continuará e 
serão beneficiados cerca de 
11. 500 alunos do ensino 
primário.  
Por seu turno outro o 
Director Provincial da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano Armindo Primeiro, 
disse que o sector que dirige 
já dispõe de todas condições 
para o processo das aulas 
pois já está ao dispor das 
escolas o material didático e 
que os professores já estão 
colocados nos seus sectores 
de trabalho# 
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Editorial 
 

Voltamos!(R) 
 
Bem-vindo 2017! A passagem do 
ano serve para que o TXOPELA 
se exiba com outra roupagem e, 
especialmente, com outra 
postura. Hoje, como nunca, é 
indispensável fazer jornalismo 
com liberdade e 
responsabilidade. Uma redacção 
tem de ser, sempre, um espaço 
de debate a pensar na 
importância que temos para os 
leitores. 

Ao longo do ano transacto, 
fomos de forma grossa enquanto 
redacção pressionados com 
poderes políticos e económicos e 
os profissionais da comunicação 
que exercem as suas actividades 
na Zambézia no seu geral 
também estiveram entre a 
espada e a parede, a liberdade 
de imprensa esteve ameaçada. 
Casos de ameaça de morte 
foram despoletados, censuras 
foram consumadas. 

Estar refém de poderes 
monopolistas é uma opção, não 
é uma fatalidade. A 
democratização da opinião exige 
um maior escrutínio. Não temos 
todos as mesmas habilitações, 
não somos todos 
responsabilizados da mesma 

maneira pelo que dizemos e 
escrevemos. 

O jornalismo vive um período de 
estrangulação financeira, que 
pode e tem de ser vencido sem 
preconceitos. A maior dificuldade 
será a de recuperar a relevância 
que sempre teve junto da 
opinião pública. É preciso fazer 
opções, determinar a agenda, 
não se deixando guiar nem pelas 
forças corporativas, nem pela 
ditadura dos poderes políticos.  

O jornalismo, seja o que fazemos 
diariamente no TXOPELA, seja 
o que é feito nas outras 
redacções. Está entre a verdade 
e a morte. Se existir para 
defender a verdade dos factos, 
terá muitos anos de vida, se 
mantiver o medo pelo 
desconhecido e revelar 
incompetência na capacidade de 
adaptação à mudança, não será 
nada exagerada a notícia da sua 
morte. 

Txopela vai continuar a primar 
por um jornalismo de excelência, 
livre e independente, mais 
próximo do cidadão e dos factos. 
Neste 2017, Txopela volta para 
fazer a diferença. #  

 

 

 

“O que Lí” 
De: Jacinto Castiano 

Doe-me a alma (2) 
 Na minha solidão, tenho estado 

empenhado a olhar pelos corredores da 
imaginação, alguns elementos que 
possam conferir moçambicanidade aos 
moçambicanos e imediatamente me 
deparo com várias respostas uma das 
quais, o bem-estar físico das pessoas e 
suas subsistência, pois um dos elementos 
de um estado é a existência de uma 
população. 
Reparo inclusive que todos medicamentos 
receitados no hospital, particularmente os 
que a força de atuação é maior, 
recomenda-se insistentemente que se 
coma muito bem antes de ingeri-los e 
quando assim é feito surte efeito. 
Ora, já me questionei bastante sobre se 
realmente são os medicamentos que 
conferem cura ou estão os alimentos que 
são recomendados comer antes de 
consumir os medicamentos e a resposta 
imediata é de que sejam os medicamentos 
mas de repente surge outra questão, se 
são os medicamentos, porque me 
recomendam pelos médicos comer (bem) 
antes de ingerir os medicamentos, aí vem 
outra resposta, “talvez seja os alimentos 
que efectivamente conferem a cura das 
enfermidades”. 
Já teve a “oportunidade” de estar numa 
enfermaria ao cuidado da minha 
progenitora que terá partido para junto do 
Pai celestial e lá vi muita coisa, mas retive 
apenas uma que embutiu de um 
questionamento que até ao momento 
percorre o meu cérebro. “Porquê que as 
sopas só aparecem quando as pessoas 
estão doentes?” 
Esta prática magoa de sobre maneira   
minha alma, pois na solidão fico pensando 
que as enfermarias estariam com pouca 
gente ou mesmo vazias se as sopas 
estivessem a ser tomadas em casa 
enquanto nos consideramos saudáveis.  
Talvez a minha mente esteja enganada 

mas se quisermos fazer uma leitura 
minuciosa do facto veremos que talvez 
não esteja completamente certo mas 
há uma base de verdade, embora em 

mínimas proporções. Se a simples 
sopa que pode ser feita com menos de 
20 meticais tem o poder de afugentar 
doenças será que não pode fazer com 
que as mesmas doenças não 
apareçam quando consumida antes de 

se estar doente? 
A resposta é subjetiva, mas no meu 
entendimento, algo me diz que uma sopa 
tem poder de cura e muito provavelmente 
de evitar doenças. 
Vejo os quintais das famílias em meu 
redor, não há flores, as plantas existentes 
são manivas de mandioca, nheues, folhas 
de abóbora, feijões e muitas outras, 
algumas das quais que são usadas para 
confeccionar sopa. 
Doe-me a alma! Doe-me a alma, porque 
vejo famílias envidando muito esforço e 
muito mesmo em comprar alimentos que 
se consideram sofisticados para recuperar 
um amigo, familiar ou conhecido acamado 
numa enfermaria. Porém isso me dá mais 
uma prova de que o que mais cura é a 
comida e não os comprimidos ou injeções. 
Então, porquê não se trata de priorizar 
uma alimentação razoável. Porque a sopa 
só é feita quando estamos doentes. 
Algumas crianças já preferiram estar 
doentes porque viram o irmão ser muito 
bem alimentado quando noutra vez esteve 
doente. Será que os bebés têm 
oportunidade de tomar sopas, sorvetes, 
bolos, sumos entre outros alimentos bons 
só quando estiverem doentes? Temos que 
mudar! Temos que mudar! 
Moçambique é um dos mais “famosos” 
países no capitulo da malnutrição e minha 
humilde leitura ou seja “o que lí”, é que 
não se trata efectivamente de falta de 
comida ou alimentos, mas sim como 
essessão preparados ou confessionados 
para conferir pujança e robustez ao 
organismo. 
Face a todas estas questões, a minha 
alma vê-se sempre dolorida, dolorida 
porque não sei o que posso fazer para 
que se entendam estas coisas simples, 
das quais as grandes dependem. #  
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Por desvio de 900 mil meticais 

Sete profissionais da saúde 
detidos em Nampula 

 
Cristivao Bolacha, C/Nampula 

Quelimane (Txopela) - Um 
total de sete funcionários 
afectos ao Hospital Geral de 
Marrere, na cidade de 
Nampula, encontram-se a ver 
o sol aos quadradinhos desde 
os finais de Dezembro último, 
acusados de desvio de 
915.819 meticais e 
simultaneamente, por 
estarem sistematicamente 
ligados a actos de corrupção. 
 A rede dilapidadora dos 
fundos do cofre do Estado 
era composta pelo pessoal 
dos recursos humanos, 
enfermeiros e o corpo 
administrativo daquela 
unidade sanitária, segundo 
Francisco Manuel Baúque, 
porta-voz do Gabinete 
Provincial de Combate à 
Corrupção em Nampula. De 
acordo com a fonte, a 
identificação e 
desmantelamento daquela 
rede de profissionais de ma 
fé, foi possível e graças a 
uma denúncia anónima feita 
àquela instituição sobre tais 
irregularidades. 
Entretanto, os peritos na área 
passaram a investigar tal 
caso, de modo a apurar a 
veracidade dos factos, uma 
vez que a fonte cuja 
identidade é preservada em 
atenção a lei de presunção 
de inocência, apresentou 
relatórios de auditoria feitos 
ao Hospital Geral, entre 
outros documentos 
comprovativos.   
Segundo apurou a 
Reportagem do Txopela em 
Nampula, tais funcionários 
envolvidos no crime, 
recebiam valores monetários 
dos cofres do Estado de 
forma fraudulenta e 
igualmente pagavam salários 
ilegalmente. 
Segundo a nossa fonte, a 
detenção foi feita mediante 

uma solicitação ao juiz de 
instrução criminal, onde foram 
emitidos os respectivos 
mandatos. A investigação, de 
acordo com o porta-voz, 
constatou que se tratava de 
um crime de peculato previsto 
e punido de acordo com o 
estatuindo no Código Penal. 
Neste momento, o processo 
está em fase preparatória e a 
única medida aplicada, foram 
submetidos ao juiz de 
instrução para mais uma vez, 
validar e manter a detenção, 
onde passará para a fase de 
acusação e posterior 
julgamento. 
Não é o primeiro caso do 
género que o Gabinete 
Provincial de Combate a 
Corrupção faz detenções em 
Nampula. Durante o ano de 
2016, fora dos sete agentes 
da saúde, foram encarcerados 
cerca de 24 cidadãos que na 

sua maioria, encontrados em 
flagrante delito. 
O nosso entrevistado 
encorajou a população de 
Nampula e não só, para que 
continue a fazer denúncias 
com vista a reduzir casos de 
corrupção e igualmente 
disciplinar indivíduos que se 
envolvem em tais acções que 
prejudicam de sobremaneira o 
Estado e os cidadãos em geral.   
Na ocasião, Manuel Baúque, 
decretou tolerância zero aos 
profissionais que se envolvem 
em esquemas de corrupção e 
ou outras praticas que 
mancham e prejudicam o bom 
funcionamento das intuições 
do Estado 
 

Sector confirma 
Entretanto, a Reportagem do 
Jornal Txopela em Nampula, 
procurou ouvir o inspetor 
provincial da saúde, Calisto 

Sampo, que confirmou o facto 
e lamentou pelo 
comportamento fraudulento 
dos colegas e apontou ser 
uma conduta que mancha o 
trabalho dos bons 
profissionais da saúde que 
lutam para salvar vidas. 
 No entanto, antes de ter sido 
desmantelada a rede, 
acreditava-se terem reduzido 
para zero, casos do género, 
uma vez que no ano anterior, 
nesse caso 2015, a Inspecção 
Provincial da Saúde chegou a 
registar mais de 20 casos. 
“Ainda existem muitos 
casos do género no sector 
da saúde, porém, nós 
continuamos implacáveis 
contra pessoas que 
pautam por essa conduta. 
Os colegas envolvidos 
aguardam por julgamento 
e já foram instaurados 
processos disciplinares e 

ainda serão expulsos do 
Aparelho do estado. 
Estamos a trabalhar, 
embora esse caso, o 
número de registos 
reduziu, pois em 2015, 
tivemos mais de 20 casos”,  
- sublinhou Sampo.     
Refira-se que a pesar dos 
esforços que tem vindo a ser 
feito para travar a onda de 
dilapidação de dinheiro do 
Estado, tem vindo a verificar-se 
quase que de maneira 

sistemática casos de desvio de 
fundos e esquemas de 
corrupção bastante 
sofisticados, factores que em 
parte, prejudicam o bom 
funcionamento das instituições 
do Estado e isto recai de 
maneira incondicional o 
desenvolvimento do país. 

Polícia não tem 
conhecimento do caso 

A nossa reportagem contactou 
o Comando Provincial da PRM 
em Nampula com vista a 
apurar mais detalhes sobre o 
episódio e o porta-voz, 
Zacarias Nacute, disse que não 
foi notificada a PRM sobre a 
detenção dos funcionários e 
sublinhou ainda que nas sub-
unidades policiais não foram 
registadas detenções do 
género. 
Nacute referiu ainda que a 
Polícia vai aguardar o 
pronunciamento da brigada do 
Gabinete Provincial de 
Combate a Corrupção em 
relação ao caso e o 
encaminhamento dos 
indivíduos para as sub-
unidades policiais. O porta-voz 
explicou a nossa reportagem 
que o GPCC é uma instituição 
autónoma e quando realiza tais 
operações, há necessidade de 
notificar a polícia com vista a 
esclarecer ou responsabilizar os 
autores pelo crime. # 
 
 

 

Publicidade 
 

 

Francisco Manuel Baúque – Porta- voz, GPCC, em Nampula. 
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Quelimane (Txopela) – As 
eleições autárquicas de 2018 
já estão a ser matéria de 
discussão ao nível dos 
partidos políticos. O Partido 
Frelimo ao nível da província 
da Zambézia, está num 
processo de concertação e 
concepção de diretrizes para 
que nas próximas corridas 
eleitorais, nesse caso 
concreto, eleições 
autárquicas agendadas para 
2018 próximo, sejam 
“resgatados” os municípios 
de Quelimane e Gurué, 
ambos sob gestão do 
Movimento Democrático de 
Moçambique. 
A pretensão foi manifestada 
esta terça-feira por Francisco 
Nangura, Secretário para 

Mobilização e Propaganda ao 
nível do Comité Provincial do 
Partido Frelimo na Zambézia, 
em entrevista exclusiva ao 
Jornal Txopela. 
“Das reuniões que temos 
vindo a fazer, sentimos que 
os munícipes tem saudades 
da boa governação da 
Frelimo, pelo que não vem 
a hora para devolver a 
gestão ao governo da 
Frelimo, por conseguinte a 
Frelimo dar a dignidade 
que lhes é merecida”. 
De acordo com a fonte, há um 
trabalho que esta sendo feito 
ao nível das bases para que 
facto se materialize. 
Questionado se no caso 
especifico de Quelimane já 

existe um nome da figura com 

Na Zambézia 

Frelimo com “raiva” das autarquias  
sob gestão da oposição 

a qual o partido ira disputar 
para o Município de 
Quelimane, a fonte disse que 
não e justificou “na Frelimo 
todo um processo é 
democrático, em devido 
tempo penso que saberão, 
que efectivamente poderá 
ser indicado para esta 
corrida. A Frelimo não 
indica candidatos, ela 
respeita os princípios 
norteadores do partido, 
que os candidatos saem 
do povo, isto é que diz o 
povo é que julga quem o 
deve representar melhor”, 
- disse, para depois 
acrescentar “todos somos 
candidatos, basta para o 
efeito reunir requisitos 
para podermos dirigir os 
destinos de Quelimane” – 

explicou   
Na sequencia, o nosso 
entrevistado, garantiu que logo 
depois do Congresso, será 
conhecida a figura para lutar pelos 
destinos do Município de 
Quelimane. 
Pedido para falar dos municípios 
sob gestão da Frelimo (Alto 
Molocué, Maganja da Costa, 
Milange e Mocuba), Nangura disse 
ser boa, pois aliás, disse, há dias 
quadros do partido estavam 
reunidos na autarquia de Molocué 
para dentre vários pontos analisar 
essa questão e compreendeu-se 
que os manifestos eleitorais já 
foram cumpridos na fasquia dos 
90%, portanto, a gestão está 
sendo encorajadora.  
 Possibilidades de progresso 
Na ocasião, o nosso interlocutor 
disse estar optimista quanto as 
possibilidades de progresso do 
pais, a apesar de vários 
constrangimentos de índole político 
económico que o país está a 
atravessar. Nangura disse crer que 
a trégua de dois meses poderá ser 
alargada para “um sempre”. “Há 
que se compreender que 
condição à paz é a própria paz. 
Confiamos na Comissão Mista 
e cremos que tudo vai 
acontecer como os 
moçambicanos desejam”,- 
comentou. 
O Instituto Nacional de 
Meteorologia prevê chuvas a cima 
do normal nos primeiros três 
meses deste ano, o nosso 
interlocutor, apelou à população no 
sentido de acatara as informações 
das autoridades para que o pior 
não aconteça, pois segundo disse, 
as lembranças do ano 2015 são 
negativas e o mesmo não pode 
voltara a acontecer. # 
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   Publicidade 

 

 

Servimos pratos tipicamente à moda zambeziana 

Fezemos: Reservas, Conferências, Festas, 

Casamentos, Aniversários, Baptismos, Crisma, Buffet 

e Encomendas. 
 

Localize-nos na Av. Maputo - Quelimane n° 50, R/C. 

Email: abdulganygulamoussen@gmail.com 

Contacto: 861683217 

Visite-nos! 

Aberto todos os dias 

 

 

 

  

 

Política   
 

Francisco Nangura – Secretario para Mobilizacao e Propaganda- Frelimo, Zambézia 
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Economia 
Sobre o desvio de fundos no Combate às Drogas 

Já se sabe para que conta foi 
transferido o dinheiro 

 Ainda assim, os nomes continuam omissos 
 

 

longe ao apontar que 
medidas duras serão 
tomadas contra os 
prevaricadores para que 
outros funcionários não 
enveredem pelo mesmo 
caminho.  
Entretanto, até ao 
momento, ainda não 
conseguimos ter a reação 
de Silvério dos Anjos, 
responsável desta 
instituição que devia estar 
a combater as drogas, mas 
faz o inverso ou não o não 
recomendado. # 

 

confiadas pelo estado para 
estarem em ferente deste 
processo e são pagas por 
isso, e comportam-se desta 
maneira, isso não coloca em 
causa a reputação do 
Estado? “Infelizmente temos 
funcionários desonestos que 
precisamos de trabalhar com 
eles e mostrar-lhes, mesmo 
de maneira compulsiva, que 
rumo devem tomar enquanto 
funcionários do Aparelho do 

Estado. Estas práticas não 
são compatíveis e mancham 
o bom nome do Estado”, 
referiu a fonte. 
Graciano Francisco foi mais 

nesse caso quem lá 
opera deve ser idóneo o 
suficiente. Nós temos 
conhecimento de tudo 
quanto é feito inclusive a 
data e a hora”, -  disse. 
“O apelo nosso é que as 
senhas não devem ser 
transmitidas de uma 
para outra pessoa”. 
Pedido para avançar a 
identidade dos funcionários 
envolvidos nesta pratica e 
sobretudo para conta de 
quem foi direcionado o 

dinheiro, o dirigente 
escusou-se alegando a 
presunção de inocência 
Director, são pessoas 

Jacinto Castiano 
Quelimane (Txopela) – Na 
edição anterior a esta, 
passamos noticia segundo a 
qual, das contas do Gabinete 
Provincial de Combate às 
Drogas da Zambézia, sumiu 
uma quantia de dinheiro 
equivalente a 600 mil 
meticais. 
Esta terça-feira, a Reportagem 
do Jornal Txopela procurou 
junto do sector que controla a 
economia da província, apurar 
os possíveis contornos deste 
facto.  
Graciano Francisco director do 
pelouro, confirmou o facto e 
disse que são na verdade 658 
mil que misteriosamente 
desapareceu das contas 
daquela instituição. 
O Director Provincial de 
Economia e Finanças da 
Zambézia, explicou ao Jornal 
Txopela que teria tomado 
conhecimento logo que o acto 
foi consumado. “A operação 
foi feira por transferência 
para uma conta especifica 
e bem identificada, 
fizemos diligências no 
sistema, identificamos as 
pessoas que 
eventualmente teriam 
feito a operação e 
encaminhamos o processo 
à  Polícia de 
investigação Criminal 
(PIC)”. 
Graciano lamentou o facto e 
sublinhou “nós temos 
estado a dizer que o 
sistema é tão transparente 
que deixa registos de 
todas operações feitas e 

 

Exploração de Madeira 

Estado arrecada 144  
milhões em 2016 

 
Quelimane (Txopela) - O 
Estado moçambicano 
arrecadou em 2016, um 
total de 144 milhões de 
meticais provenientes de 
receitas da exploração da 
madeira. O valor é 
proveniente do 
licenciamento florestal, 
produtos apreendidos e de 
pagamentos de multa. 

O chefe dos serviços 
provinciais de floresta e 

fauna bravia, citado pelo 
País, explicou que o sector 
apertou o cerco para 
estancar a onda de 
operadores transgressores da 
lei de florestas. 

Falando ao País, a fonte 
salientou "temos estado a 
trabalhar em estreita 
ligação com a força que 
trabalha ao longo da 
reserva de Gilé, como 
forma de estancar a onda 

de devastação de floresta 
que os operadores furtivos 
tendem a desencadear 
naquela zona. Igualmente, a 
força de proteção dos 
recursos naturais tem 
estado a fazer trabalhos de 
patrulhamento em zonas de 
focos de exploração ilegal 
para evitar casos de saque 
da madeira ao nível da nossa 
província", disse Eugénio 
Manhiça para quem muito está a 
ser feito para garantir a ordem 

na exploração daquele 
recurso. 

Naquela província há 
infractores que foram 
detectados no processo de 
exploração da madeira no 
ano passado, graças ao 
trabalho desencadeado pelo 
sector. Neste caso, o Estado 
encaixou outros valores na 
ordem de 25 milhões de 
meticais. 

"Para além dos 144 
milhões de meticais, nós 
conseguimos encaixar 
outros 25 milhões a favor 
do Estado mormente a 
infracções preparadas 
pelos operadores. Quero 

crer que em 2017 o 
sector vai continuar a 
impor ordens para o 
cumprimento da lei de 
floresta vigente em 
Moçambique", referiu.   

Um dos grandes problemas 
que preocupa o sector de 
floresta neste momento tem 
que ver com operadores 
furtivos que estão a pilhar 
este recurso natural. 
Recorde-se que 
recentemente, o Governo, na 
Zambézia, arrecadou 31 
milhões de meticais. 
[Redacção] # 
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Graciano Francisco, Dir. Economia e Finanças - Zambézia 
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Atraso das obras do Mercado Aduco - Sangariveira 

Comerciantes de costas viradas 
 para o CMCQ 

 
 

Jacinto Castiano 
Quelimane (Txopela) -  O 
bairro Sangariveira arredores 
da cidade de Quelimane, 
beneficiou-se em de um 
projecto de construção de 
um mercado de raiz nos 
finais do ano 2015. 
O projecto enquadra-se no 
âmbito do Orçamento 
Participativo (OP), 
disponibilizado pela 
edilidade, que consiste em 
fazer auscultação e por via 
de votação, a população 
indica o que bem entende 
ser prioritário e nesse 
contexto, a população de 
Sangariveira, escolheu a 
construção de um mercado 
de raiz. 
Ora, tendo sido feita a 
escolha, o Conselho 
Municipal da Cidade de 
Quelimane iniciou a 30 de 
Dezembro do ano 2015, a 
construção daquela 
infraestrutura cuja execução 
seria num período de três 
meses, portanto, a obra tinha 
que estar concluída 
especificamente a 30 de 
Marco de 2016, mas até 
agora nada. 
Facto é que nas vésperas do 
arranque das obras, os 
comerciantes teriam sido 
movimentados para cerca de 
100 metros do local 
provisoriamente enquanto a 
obra é executada. Mas o 
tempo passou demais, tanto 
os comerciantes quanto a 
proprietária do terreno aonde 
funciona o mercado de 
maneira provisória, têm um 
olhar amargurado ao CMCQ, 
pois não está a conseguir 
cumprir com o prometido, 

para quem está bem isso 
não significa nada mas 
para nós que vendemos 
farinha em copo, é muito 
dinheiro, porque no final do 
dia os nossos filhos 
esperam por esses dois 
meticais” – lamentou. 
Questionada se alguma teria 
recebido alguma explicação 
por parte da edilidade, sobre 
o que realmente esta a 
acontecer para que haja 
tanta demora na conclusão 
das obras do mercado, 
Beatriz respondeu nos 
seguintes termos “o que nos 
dizem é que falta balcão, 
cobertura e dizem que já 
demos dinheiro ao 
empreiteiro e este já comeu 
o dinheiro, então nós 
estamos cansados de 
pagar”. 
Azevedo Arcanjo, outro 
cidadão que falou ao 
Txopela, sublinhou que o 

Conselho Municipal deve levar 
a asserio essa situação, 
porque a dona do terreno está 
a precisar e nós como 
ficamos?, questiona. “O que 
nós pagamos pensamos que 
está sendo investido para o 
mercado mas o mercado 
nunca acaba já ala se vai 
mais de um ano”,- lamentou. 

Proprietária do 
espaço lamenta falta 

de respeito 
Entretanto, a nossa 
reportagem pode conversar 
com a senhora, Leonora 
Milato, dona do espaço aonde 
funciona o mercado 
provisoriamente, e esta diz 
estar a passar humilhações 
por parte dos comerciantes, 
pois segundo desabafou, 
“eles sujam e quando digo, 
tenham cuidado com lixo, 
dizem não pode chatear 
porque você está sendo 
paga pelo espaço que 
usamos. Mil meticais 
mensal, não é dinheiro para 
eu passar humilhação, isso 
é abuso” – lamentou.  
Num outro desenvolvimento, a 
fonte disse ser urgente que o 
conselho Municipal trate de se 
retira porque, segundo disso, 
o espaço já foi concedido a 
um dos seus filhos e esse 
quer erguer sua moradia.  
Tentativas de ouvir a versão 
do Conselho Municipal da 
Cidade de Quelimane, através 
de Calú Massochua, vereador 
da DUC, redondou em 
fracaço, pois estava ausente 
da instituição, todavia 
continuaremos seguir o 
assunto, ao pormenor. # 
 
 

 

portanto há um clima de 
desconforto. 
A reportagem do Jornal 
Txopela pode ouvir alguns 
cidadão reclamar sobre a 
situação e de forma unânime 
pedem para que a situação 
seja ultrapassada com maior 
urgência possível, sob pena 
de virarem as costas para o 
Conselho Municipal. 
Manhiça Paulo, comerciante, 
disse visivelmente agastado 
que a situação do atraso do 
mercado esta a causar mau 
estar, pois, as multas são 
cobradas em dois lado, por 
parte dos fiscais do Conselho 
Municipal e a proprietárias do 
terreno. “Pagamos dono do 
terreno e pagamos também 
os fiscais do Conselho 
Municipal, isso incomoda. 
Não ajuda você levar suas 
coisas para vender e depois 
não sai nada, pagas por cima 
fiscal e dono do terreno, era 

bom que o mercado 
terminasse com urgência”, - 
pediu. 
Beatriz Manecas, vendedeira, 
disse à Reportagem do 
Txopela, que aquela que é a 
fonte de sua renda familiar, 
isto e, comercialização da 
farinha a retalhe, pode deixar 
se ser, porque a dona do 
espaço quer lhes correr.  
“Nós pagamos, multa todos 
os dias cerca de 5 meticais, 
nesse caso 3 para o CMCQ, 
2 para dona do terreno, 

Em foco 

   

Publicidade 
Mercado Provisório 

 

Beatriz Manecas- vendedeira Manhiça Paulo - Comerciante 

Vista parcial do mercado cujus utentes reclamam demora na conclusão 
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Opinião 
ESTRATEGIA ELEITORAL 

Porquê fazer Campanha  
Política online? (2) 

 Ninguém ganha uma eleições 
em 50 anos fazendo a mesma 
coisa, em um determinado 
tempo o sistema satura, é 
preciso inovar. Temos notado 
isto nos últimos tempos em 
Moçambique, antigamente o 
principal meio para fazer 
chegar as mensagens era o 
rádio, de tempos para cá, a 
televisão e os últimos pleitos 
vieram admitir de que a 
próxima marcha vai para a 
Internet.   
 

Quando surgem novas 
ferramentas, há sempre uma 
descrença, tal facto aconteceu 
a décadas com o rádio e 
mesmo com a televisão e esta 
acontecer em Moçambique 
com a internet, entretanto é 
preciso ter a dimensão do que 
a internet pode fazer. Hoje 
em Moçambique há gente 
suficiente online para dar 
massa a um movimento que 
pode concretizar uma vitória 
eleitoral. Ignorar pode pesar 
sobremaneira na disputa de 
um partido político ou 
candidato.  
 

As redes sociais são um 
veículo que permitem um 
partido ou candidato 
transmitir um todo conjunto 
de ideias directamente ao 
eleitor, na frequência que 
desejar mas tem a capacidade 
de criar mais engajamento 
que o rádio ou a televisão. 
Hoje todo mundo esta em 
dispositivos móveis. A Mídia 
social tem um papel muito 
bom, ela humaniza o 
candidato, ela aproxima o 
candidato da população, 
porque até então via-se um 
político como um ser distante 
que aparecia de cinco em 

cinco anos para pedir seu 
voto. A Mídia social, 
possibilita uma interacção 
permanente e há um 
sentimento de prestação de 
contas e deixa de ser um 
mito inatingível e passa a ser 
alguém contactável.  
 

A interacção em período de 
campanha entre o candidato 
e os eleitores nas redes 
sociais é crucial para um 
engajamento público mais 
sério, não se pode apenas 
dedicar-se o envio para a 
rede social de mensagens de 
manifesto eleitoral é 
necessária uma presença 
real do candidato. A grande 
diferença esta em adoptar 
ferramentas e adoptar 
filosofias de comunicação.  
As redes sociais são pessoas 
reunidas por 
comportamentos e 
afinidades, isso permite a 
segmentação de acordo com 
o perfil dos eleitores, criando 
um canal de comunicação e 
interacção inédita. 
 

Um dos políticos que teve 
sucesso no uso das redes 
sociais para a sua campanha 
foi Barack Obama que 
vendo-se numa situação de 
falta de recursos financeiros, 
para financiar o seu 
marketing na grande midia 
americana, usou as redes 
sociais e registou-se em mais 
de 20 redes sociais, porque? 
Twitter, Facebook, Google 
Plus e outras, cada uma tem 
a particularidade de reunir 
um grupo especifico. Por 
exemplo, os jovens usam 
mais o Facebook e Twitter. 
Resumindo é preciso actuar 
em redes presenciais e mais 

do que isso é necessário 
atingir o seu público. 
É preciso tratar dos pequenos 
nichos, é preciso regionalizar a 
comunicação digital na 
campanha. 
 

Em campanhas o mais 
frequente é partidos da 
oposição ou adversários 
políticos inventarem ou criar-
se boatos sobre um candidato, 
familiar do candidato ou 
mesmo sobre o casal, esse 
tipo de assuntos tem a 
tendência de serem virais 
quando despoletados e se a 
equipe que gere esta 
comunicação digital não esta 
preparada para fazer face a 
isto, pode levar até que o 
candidato perca a corrida 
eleitoral, criar uma estratégia 
que inclui um website de 
desmentidos, comunicados de 
imprensa ou vídeos para 
comprovar a autenticidade 
disto ou aquilo podem salvar-
lhe a campanha. 
 

Dos políticos moçambicanos 
que mais usaram as redes 
sociais para se elegerem 
destacam-se: Filipe Nyusi, 
Manuel de Araújo, Calisto 
Cossa, Daviz Simango, 
Mahumudo Amurane, David 
Simango. Uns usaram de 
forma perfeita as redes sociais 
neste período outro nem tanto, 
entretanto, conseguiram sair 
do tradicionalismo e encontrar 
outro publico na WEB, facto é 
que os candidatos precisam de 
deixar de concentrar as suas 
atenções aos convertidos e 
buscar outros que não fazem 
parte do seu partido, da sua 
religião, da sua família e na 
internet, pode encontrar todos 
os segmentos.Z. Ossumane 
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Quelimane (Txopela) - O 

novo Governo da Gâmbia 

acusa o antigo presidente, 

Yahya Jammeh, de ter 

saqueado, nas últimas duas 

semanas 500 milhões de 

Dalasis, moeda local, o 

correspondente a perto de 

800 milhões de meticais dos 

cofres do Estado. A denúncia 

surge dias depois de Jammeh 

ter cedido o poder a Adama 

Barrow, na sequência de uma 

forte pressão para que o 

antigo estadista deixasse a 

presidência, conforme 

escreve o País. 

 “Cerca de 500 milhões de 

Dalasis foram levantados 

pelo antigo presidente. 

Trata-se de muito 

dinheiro”,- afirma Mai 

Ahmad Fatty, conselheiro do 

novo presidente, Adama 

Barrow. 

Yahya Jammeh teria mesmo 

tentado levar até as viaturas 

de luxo da presidência, 

fotografadas na madrugada 

desta segunda-feira no 

aeroporto da capital, Banjul. 

As novas autoridades 

bloquearam a saída dos 

veículos. 

De acordo com a mesma 

fonte, as acusações surgem 

num momento em que o novo 

presidente da Gâmbia, Adama 

Barrow, rejeita regressar 

imediatamente ao país, depois 

de ter tomado posseexilado no 

Senegal. Barrow evoca 

questões de segurança, tendo 

pedido aos principais 

responsáveis dos serviços do 

Estado gambiano que se aliem 

a ele. 

As forças senegalesas, 

integradas numa operação 

apoiada pela União Africana e 

pelas Nações Unidas deverão 

permanecer no país para 

assegurar a transição pacífica 

do poder. # 
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Classificados 
 

 
Vende-se um Flete tipo 2 com 
varanda. 
O Flete fica localizado no prédio da 
antiga Segurança Social, 1o andar na 
cidade de Quelimane.  
Para mais informações contacte: 
Cel: 842789854; 876046955; Email: 
anitapinto51@mail.com 

 

Vende-se um Flete tipo 2 sem varanda. 
O Flete fica localizado no prédio da antiga 
Segurança Social 1o andar na cidade de 
Quelimane. 
Para mais informações contacte: 
Cel: 842789854; 876046955; Email: 
anitapinto51@mail.com 

 

Vende-se um Flete tipo 1 sem varanda. 
O Flete fica localizado no prédio Monteiro Giro, 
frente ao Banco de Moçambique Quelimane. 
Para mais informações contacte: 
Cel: 842789854; 876046955;  
Email: anitapinto51@mail.com 

Vende-se uma Loja com Habitação 
A loja está localizada ao longo da Av. 
Eduardo Mondlane, frente ao INAS, na 
cidade de Mocuba. É concretamente 
onde funcionava antiga Escolinha. 
Para mais informações contacte: 
Cel: 842789854; 876046955; Email: 
anitapinto51@mail.com 

 

Vende-se uma Loja com Habitação. 
A Loja está localizada na Rua Joaquim Chissano 
no distrito de Gurrué.  
Para mais informações contacte: 
Cel: 842789854; 876046955; Email: 
anitapinto51@mail.com 

 

Fazemos fotos profissionais para eventos 
como: baptismos, aniversários, cerimónias de 
graduação, casamentos confirmações (crisma) 
entre outros. 
Contactos: 843795140 

 

Vende-se um Binoculo de longo alcance. 
Para mais informações: 
826436050 
 

O Jornal Txopela possui espaço para Informações Necrológicas (infelicidades, datas 
fúnebres, cerimonias de 7o Dia e outras informações do género). 
Na página dos classificados, passamos informações de pequenos negócios como por 
exemplo: Fazemos bolos por encomenda, vende-se um carro, uma moto, um imóvel, 
temos cadeiras por aluguer, arrenda-se um quarto, entre outras informações.  
Exponha já o teu negócio e garanta maior conhecimento do público e consequente 
saída. Não se acanhe, os preços são simbólicos. 
Contacte já a comercial do Jornal. Os contactos na Ficha Técnica. 
 
 

 

Furto qualificado 

Dois individuoas detidos  
 

 

Anita Pinto 
Quelimane (Txopela) - Dois 
cidadãos nacionais, nomeadamente, 
Orlando e Valentim Ernesto de 26 e 
20 de idade respectivamente, estão 
a contas com a Policia da República 
de Moçambique (PRM) da Zambézia 
indiciado de roubo de 
eletrodomésticos.  
Os indiciados perpetraram o furto 

pelas 1 hora de madrugada desta 
segunda-feira, no bairro Micajune 
arredores da cidade de Queimante. 
Segundo apurou a reportagem do 
Jornal Txopela, para lograr seus 
intentos, os indivíduos 
introduziram-se na residência com 
recurso a instrumentos 
contundentes. 
“Estou aqui por causa de um 

furto qualificado, onde roubei 
eletrodoméstico” -, admitiu 
Orlando, um dos indiciados. Este 
explicou que conseguiu saquear os 
bens com a ajuda de um amigo 
que vivia na casa próxima e que 
sabia o segredo da porta, todavia 
este pós-se em fuga quando 
abordado pela população pois se 
em fuga. 
Questionado o meliante se já teria 
se envolvido noutras situações de 
furto, este admitiu. “Já venho 
roubando, mas como fui 
encontrado é preciso 
esclarecer a verdade e que 
estou arrependido”.  
Este facto acontece numa altura 
em que tem se registando nesta 
parcela da província um nível 
acentuado de crescimento de 
crimes organizados, onde 
indivíduos na calada da noite 
assaltam residências e 
estabelecimentos comerciais 
O Porta-Voz da Polícia da 
República de Moçambique na 
Zambézia, Miguel Caetano, refere 
que estes indivíduos, já há muito 
vem perpetuando crimes de roubo 
a residências, e que a polícia 
sempre esteve no encalço dos 
mesmos e que graças à população 
foi possível a neutralização dos 
malfeitores. #   
 
 
 

Mucubela 

Assalto a mão 
armada 

Anita Pinto 
Quelimane (Txopela) – Um 
indivíduo munido de uma arma 
do tipo pistola tentaram sem 
sucesso assaltar um cidadão 
que na altura transportava um 
valor igual a 150 mil maticais. 
Este ato deu-se no distrito de 
Mocubela, norte da província 
central da Zambézia. 
De acordo com fonte policial, o 
pior não aconteceu graças a 
rápida intervenção da polícia. 
No momento, segundo disse a 
fonte ouve uma troca de tiros 
com os agentes da lei e ordem, 
que lá se encontravam, onde 
depois os mesmo pusera-se em 
fuga, estando neste momento 
em parte incerta e inclusive a 
tentativa de assalto não logrou 
intentos.  
Neste momento diligência estão 
em curso com vista a 
neutralização e a recuperação 
da arma que ainda que esta na 
posse dos meliantes. #  
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Foto da Semana 

TABELA DE ASSINATURA DO JORNAL 

Período Instituição Nacional Estrangeira Singular  

Trimestral  5.000,00 MT 6.000,00 MT 3.000,00 MT 

Semestral  10.000,00 MT 13.000,00 MT 6.000,00 MT 

Anual  20.000,00 MT 25.000,00 MT 12.000,00 MT  
 

Cel: (+258) 876046955 (+258) 842789854 

Av. Samora Machel nº 634 

Quelimane – Moçambique 

Web: www.txopela.com 
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Quelimane (Txopela) – A Vila do Songo na 
provincial de Tete, acolhe a partir de hoje até 
sexta-feira, potato 25 a 27 de Janeiro em curso, 
um encontro de reflexão sobre sustentabilidade 
das Barragens da Bacia do Zambeze. 
De acordo com um Comunicado de Imprensa da 
HCB enviado à nossa Redação, o Workshop irá 
debruçar-se sobre a actual situação da Bacia do 
Zambeze face à situação da seca que assola a 
região austral de África há dois anos. Reflexão 
em torno das melhores práticas de exploração 
das barragens de forma sustentavel quer 
ambientalmente quer do ponto de vista de 
operação, são outras matérias que merecerão 
análise no workshop em referência. 
Promovido pela Hidroeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB), o Workshop é dos membros da Joint 
Operations Techical Committee (JOTC), composto 
pelas autoridades e intituições que vela pela 
gestão de águas da bacia do Rio Zambeze, bem 
como operadores das respectivas barragens em 
Moçambique, Zambia e Zimbabwe.  
Ainda de acordo com o documento, o encontro 
servirá igualmente para troca de experiência no 
âmbito da implementação dos vários projectos 
em curso e em carteira.  
 A JOTC é um organismo de consulta dos países 
operadores de barragens situadas no Rio 
Zambeze. Foi criado no ano 2000, tendo como 
membros fundadores a Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa, ZRA, ZPC, ZESCO, Direcção Nacional de 
Águas de Moçambique e ARAZambeze. O 
objectivo da JOTC é de estabelecer coordenação 
entre as barragens implantadas no Rio Zambeze 
por forma a optimizar a gestão das respectivas 
albufeiras e barragens, contribuindo assim para 
uma gestão integrada e sustentável, quer do 
ponto de vista ambiental como do ponto de vista 
de salvaguarda de vidas e bens das populações 
ribeirinhas deste grande curso de água que 
atravessa o continente africano, lê-se no 
comunicado. # 
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