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MUNICÍPIO DE QUELIMANE 

CONSELHO MUNICIPAL 

 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

 

NECROLOGIA  

 

O Conselho Municipal da Cidade de Quelimane tomou conhecimento na última 

quarta-feira (6 de Abril de 2016) da morte súbita numa das clínicas privadas da 

cidade da Beira, de Dom Jaime Gonçalves, Bispo Emérito da Beira.  

 

Dom JAIME PEDRO GONÇALVES – Nasceu em 1937, na Barrada, distrito do Búzi, 

província de Sofala; Arcebispo da Beira, exerceu as suas funções naquela Cida-

de desde 3 de Dezembro de 1976, sendo elevado à dignidade de Arcebispo a 4 

de Junho de 1984 e resignou do seu cargo, aos 75 anos de idade, a 14 de Janeiro 

de 2012, aposentando-se a 26 de Novembro.   

 

Dom Jaime Gonçalves, assumiu, interinamente, a Diocese de Quelimane, no perí-

odo antes da nomeação de Dom Bernardo Governo para Bispo desta Diocese. 

Foi patrono da Universidade Católica de Quelimane. Um dos mediadores do 

Acordo Geral de Paz, em Roma; figura relevante que prestou o seu apoio incon-

dicional à Diocese de Quelimane.  

 

Neste momento de dor e luto, o Presidente do Conselho Municipal, funcionários e 

munícipes em geral endereçam à família enlutada e a igreja católica romana as 

mais profundas condolências. 

 

 

 QUE A SUA ALMA DESCANSE EM PAZ! 

 

Quelimane, 12 de Abril de 2016  
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V oltamos com a mesma determi-

nação de sempre porque, mais 
do que nunca, a diversidade 

informativa e o pluralismo edito-
rial continuam a fazer muita falta em Moçambi-

que. E o Jornal Txopela deixou vago o seu espa-

ço na comunicação social, porque o jornalismo 
não é o mesmo que vender salsicha, porque um 

jornal deve ser expressão genuína de liberdades, 
e porque os jornalistas não são moços de reca-

dos! 
       O Jornal Txopela voltou mais animado, mais 

jovem e com nova imagem, mas com a substân-

cia de sempre: dizer as coisas pelos nomes e 
sem medos, sem hipocrisias, sem maquilhagem. 

       Foi a isto que habituamos os leitores, é este 
o nosso renovado compromisso! Voltamos! Vamo

-nos vendo por aqui. 

       São muitas as missões da imprensa numa 
democracia - informar, entreter, ajudar, inspirar. 

Há uma, porém, que ganhou destaque recente-
mente: fiscalizar, voltamos também para ajudar 

os nossos governos a trilharem por caminhos 
pragmáticos.  

       Somos um semanário independente, de ori-

entação liberal, defensor da democracia, pluralis-
mo, liberdade de imprensa, da total independên-

cia da imprensa face aos poderes políticos e aos 
poderes económicos monopolistas. 
 

Um jornal com imensas    ten-
dências, sem ser tendencioso! 

 

       Esta é a edição número 1 que chega às su-

as mãos. Esperamos que te agrade e traga as 
notícias e informações sobre a zona centro de 

Moçambique de forma clara e cristalina como 

você deseja. 

Você, leitor arguto, naturalmente não se deixa 
enganar por notícias contendo meias verdades 

ou parciais. É preciso cuidado ao informar, prin-
cipalmente quando se fala sobre política e socie-

dade.  

       Não se deve tomar partido, nem agredir a 
inteligência do cidadão. Faremos o possível para 

um convívio permanente com a isenção. Espe-
rem do Jornal Txopela somente notícia de inte-

resse da população, sem eufemismos nem preci-
pitações. Muito menos, queremos apresentar 

manchetes sensacionalistas. 

       Cumprimos no passado a nossa tarefa, por 
isso podemos afirmar que já fomos o jornal mais 

lido e aguardado pelo leitor arguto, sensato e 
ávido por notícias, simplesmente notícias, sem 

paixões ou tendências.  

       Criamos um jornal chamado Txopela, cheio 
de nuances e desafios, na esperança de inovar e 

atender os verdadeiros anseios de cidadãos afei-
tos a uma boa leitura e ávidos pelas notícias por 

inteiro, e aqui, mais uma vez, repetimos: 
“Notícias nunca derrubam o mundo. O que o 

derruba são os factos, que nós não podemos 

modificar, pois já aconteceram quando a notícia 
nos chegar” Durrenmatt. Seguimos de forma 

linear, altiva e cheia de sonhos…principalmente 
aquele que nos norteia – dormir tranquilo, com a 

sensação do dever cumprido. Nossa profissão 

nos remete ao humanismo e às questões filosófi-
cas, que não nos permite o engodo. 

       Pois bem caro leitor, veja se não falamos a 
verdade quando ler estas páginas, aqui você en-

contrará LIBERDADE E INDEPENDÊNCIA.  

Voltamos! 
No dia em que fechamos portas e fomos fazer contas às nos-
sas vidas, escrevemos “Até breve!”… é só para dizer que vol-

tamos! Txopela voltou 

Um membro da RENAMO 

foi morto a tiro na noite de 

quinta-feira, 31 de Março na 

varanda da sua residência 

na presença dos seus dois 

filhos e esposa, no Bairro 

Novo, arredores da cidade 

de Quelimane. 
 

O 
 episódio macabro 

que se suspeita estar 

ligado a esquadrões 

de morte criados para 

abater opositores, assunto levanta-

do na edição nº 1157 de 11 de 

Março de 2016 do jornal SAVA-

NA , onde se pode ler o seguinte: 

“Todos os líderes comunitários, 

nas províncias, trabalham com as 

forças governamentais; eles dão 

informação. 

       Têm a missão de vigiar na 

aldeia, e informar sobre a presen-

ça de elementos da Renamo; 

quem são os responsáveis, quem 

são os delegados, etc. Então nós 

chegamos, batemos à porta e le-

vamos a pessoa.”- deu-se por vol-

ta das 19 horas quando um desco-

nhecido escalou a residência do 

finado exigindo que os filhos e a 

mulher fossem para dentro da casa 

de construção precária. 

       A esposa teria perguntado in-

sistidamente porque razão tinha de 

entrar no interior da casa, porque 

um desconhecido lhe obrigava a 

se manter dentro e de que assunto 

pretendia falar com o esposo. O 

membro da Renamo questionava 

sobre que assunto iria tratar com o 

desconhecido naquela hora da noi-

te. 

       Sem muito espaço de tempo, 

a esposa do membro da perdiz 

conduziu aos filhos para que fos-

sem para o interior da sala e de 

seguida o membro da Renamo te-

ria explicado ao estranho que a 

senhora era sua esposa e que não 

tinha segredos com ela. 

       Depois de várias tentativas o 

assasino exibiu uma arma de fogo 

do tipo pistola e atirou sobre a ca-

beça do membro da Renamo. 

       Depois do assassinato a san-

gue frio, o desconhecido foi visto 

a sair lentamente e sem disfarce 

em direcção a estrada principal. 

Na altura do incidente, a vizinhan-

ça suspeitou tratar-se de assalto a 

mão armada e ficou horrorizada e 

em estado de choque se no entanto 

poder agir para repreender ou 

identificar o estranho assassino. 

       Fontes contactadas no local 

apontam para esquadrões de morte 

que eventualmente tenham sido 

criados para abater opositores, in-

timidar e acabar com o partido de 

Afonso Dhlakama. 

       Uma das razoes desta suposta 

caça aos homens da Renamo teria 

a ver com baixas registadas nas 

forças governamentais em conflito 

nas diferentes regiões do País. 

Gloria Fernando, esposa do malo-

grado conta que parecia que o as-

sassino tinha objectivos claros, 

“chegar e matar”. 

       Até aonde ela sabia o marido 

não tinha dividas ou problemas 

graves que o levasse a ser assassi-

nado. Recorda que no passado, o 

falecido já foi guerrilheiro da Re-

namo e não descarta a possibilida-

de de que o baleamento mortal do 

marido esteja relacionado com o 

facto. 
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O antigo Chefe de Estado 

moçambicano defende que o 

alcance da paz no País pas-

sa por descobrir em primeiro 

lugar o que essencialmente 

o Líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama e o seu partido 

desejam, por conseguinte 

analisar se as matérias en-

quadram-se ou não no inte-

resse do povo. 
 

Texto: Rizique Zacarias  

Foto: Zito Ossumane 

 

J 
oaquim Chissano, falava 

adias, momentos após 

desembarcar no aeródro-

mo de Quelimane, onde 

participou da via-sacra, cerimonia 

religiosa que simboliza as catorze 

estacões que antecedem a crucifi-

cação de Jesus Cristo. 

       Chissano, que também inau-

gurou o edifício do Instituto Supe-

rior de Humanidades e Tecnolo-

gias, salientou que no período par-

ticularmente da pascoa os corações 

dos políticos deveriam se amolecer 

e se curvar diante da fé, das mino-

rias, do povo e dos mais necessita-

dos. Na percepção do antigo Chefe 

de Estado, a situação política naci-

onal era bem mais difícil e contur-

bada no período pós-

independência, bem como na sen-

da da guerra fria e do movimento 

racista do Apartheid. Nesse perío-

do, Chissano aproximava-se para 

entender melhor a Renamo. 

       “O alcance da Paz passa por 

descobrir o que a Renamo quer, o 

que é que Dhlakama quer, se é al-

go que se pode inserir no interesse 

do povo; houve conflitos, houve 

rupturas desde o tempo de Eduar-

do Mondlane, naquele tempo a 

situação era bem difícil, tínhamos 

o factor da guerra fria, do apar-

theid entretanto conseguimos me-

diar”-disse. 
       O Antigo Presidente da Repú-

blica assegurou que as exigências 

da Renamo não se tratam de as-

suntos pessoais mas questões de 

âmbito nacional devendo por isso 

ser alvo de uma análise profunda e 

urgente conducente a cessão de 

hostilidades militares, através de 

um diálogo franco, aberto e hones-

to. 

       É preciso ir ao encontro do 

Líder da Renamo para perceber 

dele onde esta o problema. Nessa 

altura as intenções da Renamo de-

 CHISSANO:  

Joaquim Chissano, antigo Chefe de Estado moçambicano  

  PUBLICIDADE 

mento, que temos vindo a citar  nas 

próximas construções das bancas 

na FAE, deve ser observada a 

questão segurança, começando pe-

lo material a ser usado, seguido de 

interdição de manter no seu inte-

rior lâmpadas ligadas durante a 

noite com a banca encerrada. 

        O Relatório preliminar reco-

menda que o Conselho Municipal 

da Cidade de Quelimane junto os 

comerciantes (na qualidade de 

ofendidos directos), submetam 

uma denúncia à Procuradoria Pro-

vincial da Zambézia contra o Cor-

po de Salvação Pública, para ficar 

esclarecido em processo-crime, a 

negligência ou omissão do dever 

de socorrer na qualidade de profis-

sional habilitado para efeito.  

        O Conselho Municipal da Ci-

dade de Quelimane, no acto da de-

núncia à procuradoria poderá fa-

cultar (embora sem carácter vincu-

lativo) o referido relatório, caso 

entenda, para a procuradoria iden-

tificar as pessoas a serem ouvidas 

em peça própria do processo-

crime. 

        A denúncia vai permitir que 

se possa aferir com precisão o mo-

do de organização e funcionamen-

to do corpo de salvação pública. 

        Alguns agentes do corpo de 

salvação Publica ouvidos pela nos-

sa reportagem na altura do incên-

dio, teriam afirmado que a man-

gueira era curta e a viatura não ti-

nha espaço para circular no interior 

do mercado uma vez que as bancas 

estavam apertadas e desordenadas. 

Com sua diversidade de conteúdo, abrange todos os segmentos de públicos proven-

do assim, várias opções para os anunciantes. Ao mesmo tempo, está entre os mais 
modernos periódicos do país – por seu texto e design – referência quando se trata 

de credibilidade e independência. Seus leitores se distribuem entre todas as classes 
sociais. O Txopela é também um dos preferidos dos formadores de opinião. 

É distribuído sistematicamente nas principais redes sociais , cativando deste modo 

leitores de todo o país e do mundo. 
Entre em contacto com nosso departamento comercial para obter mais informações 

sobre valores e condições de pagamento.  
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vem ser bem clarificadas e estu-

dadas se podem ter ou não enqua-

dramento com os interesses do 

povo moçambicano. 

       Joaquim Chissano, recordou 

que no passado conseguiu contor-

nar às pretensões da Renamo por 

ter sido aberto e seguido os pas-

sos de Samora Machel. 

       “Em 1986, tomando as pega-

das de Samora Machel, eu fiz o 

que era compatível com os inte-

resses nacionais, se o que a Rena-

mo quer for compatível com os 

interesses nacionais deve haver 

cedências das partes”-apelou. 

       Criticou por outro lado a ac-

tual ideologia política com que a 

Renamo se apresenta. Nessa com-

ponente, o Partido de Afonso 

Dhlakama, precisa de se desarmar 

para que seja visto como uma or-

ganização amante da paz. 

       “Hoje estamos com a atmos-

fera da Renamo não ter medo, 

esse discurso já não tem cabimen-

to. Ele deve começar a ver que os 

seus irmãos estão no poder. Se 

ele deseja o estado moçambicano 

deve encontrar mecanismos ade-

quados para atingir esse objecti-

vo, o problema não é da mudança 

de Liderança, eu sai do poder, o 

Presidente Guebuza deixou o po-

der e Nyusi também irá deixar de 

assumir a presidência do Pais, 

acredito que vamos conseguir, 

porque todo povo quer a paz, 

quer o diálogo”-tranquilizou. 

       A paz em Moçambique pode-

rá ser restabelecida quando as 

partes colocarem as questões de 

fundo a mesa do diálogo com hu-

mildade, abertura e honestidade. 

Chissano, acredita que o Líder da 
Renamo e o Presidente da Repú-

blica poderão chegar a um acordo 

em breve com vista por termo os 

confrontos armados que estão a 

regredir o País e a ceifar vidas 

humanas. 

 

 INCENDIO NA FAE: 

- Relatório preliminar da Comissão de inquérito 

O 
 Relatório preliminar 

foi apresentado na 

sexta-feira, 01 de 

Abril corrente aos co-

merciantes do mercado da FAE-

ZA.  

O documento em nosso poder in-

dica que houveram Bombeiros que 

subtraíram bens em quantidades 

não especificadas, tendo transpor-

tado na viatura do corpo de Salva-

ção Publica sem no entanto infor-

mar o destino da mercadoria. 

        A Comissão do Inquérito 

constatou que o camião tanque dos 

bombeiros não continha água no 

interior na primeira vez que estes 

se fizeram ao mercado da FAE, 

enquanto as chamas se propaga-

vam para outras bancas. 

        Constatou-se no terreno que 

houve negligência dos bombeiros 

em accionar as suas congéneres 

nomeadamente do Porto de Que-

limane e do Aeroporto de Moçam-

bique que vieram mais tarde ajudar 

apagar as chamas. 

        O Edil de Quelimane Manuel 

de Araújo que presenciou a apre-

sentação do relatório preliminar da 

Comissão de inquérito afirmou 

que se for provada a negligência 

de um grupo de pessoas ou de uma 

instituição deve ser responsabiliza-

da criminalmente. 

        De acordo com o relatório, os 

membros da comissão iniciaram os 

trabalhos de apuramento das cau-

sas no dia 14 de Março, seis dias 

depois do acto se ter consumado. 

As constatações foram obtidas 

com base em inquéritos aos co-

merciantes, guardas, moradores do 

bairro Novo e evidencias retiradas 

do local do incêndio. 

        Do apuramento feito, estima-

se que tenham sido destruídas 217 

bancas, 57 das quais pertencentes 

a cidadãos moçambicanos e os res-

tantes de nacionalidade estrangeira 

e outras avaliadas num prejuízo 

total de perto de 3 milhões de Me-

ticais em mercadoria diversa e va-

lores em dinheiro vivo. 

        Eulália Sidique, comerciante 

da FAE citada no inquérito diz que 

perdeu 107 mil meticais em di-

nheiro que guardava no interior do 

seu estabelecimento comercial. 

Outra vitima, Lucas Augusto, refe-

re que perdeu 688 pares de sapatos 

masculinos e 57 femininos, um 

prejuízo total de 400 mil Meticais. 

        Entretanto, Hortênsio Alber-

to, guarda de seis bancas no mer-

cado municipal da Fae, foi citado 

pelo inquérito como tivesse sido 

ouvido para reconstituir as causas 

do trágico acidente que prejudicou 

a vida de vários cidadãos e suas 

famílias. 

        Hortênsio, disse que horas 

antes do incêndio uma lâmpada 

fundiu no interior de uma das seis 

bancas em que controla. Momen-

tos depois houve corte de energia 

eléctrica que veio a demorar cerca 

de 30 minutos. O incêndio teria 

deflagrado após a reposição da 

corrente eléctrica. O guarda, expli-

ca que o incêndio quando começou 

no interior de uma das bancas ime-

diatamente dirigiu-se ao posto po-

licial do mercado, onde encontrou 

uma agente apenas que não se re-

corda do rosto. 

        Após comunicá-la, esta teria 

efectuado uma chamada telefónica 

para o seu Comandante que viria 

enviar agentes da Policia e corpo 
de salvação Pública. 

        Segundo o relatório a prová-

vel causa do incêndio foi a descar-

ga da corrente eléctrica, havida na 

banca do senhor Mathy, devido a 

um corte que durou aproximada-

mente trinta minutos, facto presen-

ciado pelo guarda, Hortênsio Al-

berto, quando espreitou no interior 

da banca devido ao barulho do 

contador e do tilintar da lâmpada 

fundida.  

        As bancas fixas construídas 

no mercado da FAE, são de mate-

rial precário altamente inflamável 

sendo construídas de madeira toda 

com revestimentos de chapas de 

zinco por fora, aliado a isso, é o 

material usado para instalação 

eléctrica, que não é de qualidade, 

facto confessado pelos donos das 

bancas, o que torna fácil fundir a 

temperaturas elevadas, sobretudo 

em descargas de corrente eléctrica 

e oscilações, o que aconteceu no 

dia do incêndio.  

        Ainda de acordo com o docu-

Alguns agentes da Policia da República de Moçambique 

(PRM) e do Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP) 

foram vistos a extraviar bens dos comerciantes durante o in-

cêndio que deflagrou no passado dia 8 de Março deste ano, 

no Mercado Municipal da Feira de Actividades Económicas 

da Zambezia (FAEZA) vulgo FAE em Quelimane, aponta o 

relatório preliminar da comissão de inquérito criada para ave-

riguar as causas que teriam originado o acidente. 
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