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A sede da Localidade de Sa-
be, no distrito de Morrumbala 
na Zambezia, encontra-se 
desprovida de serviços bási-
cos de saúde e educação 
devido o abandono dos pro-
fessores e pessoal medico, 
que temem serem mortos 
pelos ataques atribuídos aos 
homens armados da Rena-
mo e repostados pelas For-
ças de Defesa e Segurança -
FDS. 
 

D 
epois de um período 

bastante conturbado 

de ataques armados 

subsequentes inicia-

dos de ambas as partes a vida da 

população da vila sede de Morru-

mbala voltou a normalidade, em-

bora prevaleça o clima de medo e 

terror na localidade de Sabe. 

       No final do ano passado vários 

alunos não concluíram as aulas 

tendo imigrado para outras regiões 

da província devido aos confrontos 

armados em Sabe. 

       Os cidadãos ficaram vedados 

aos cuidados de saúde por culpa da 

tensão política militar instalada na 

região. Entretanto, os nossos entre-

vistados falam de redução dos ata-

ques nos últimos dias, momentos 

de calma e tranquilidade na locali-

dade de Sabe embora a situação 

ainda não esteja efectivamente 

controlada. 

       As autoridades Provinciais de 

Educação e Desenvolvimento Hu-

mano da Zambezia ordenaram a 

transferência dos Professores e 

alunos da Escola de Sabe para ou-

tros cantos te Morrumbala a fim de 

não perderem o ano lectivo 2016. 

       Alguns dos pais encarregados 

de educação preferiram mesmo 

sair do distrito temendo nova onda 

de confrontações armadas entre a 

Renamo e as forças Governamen-

tais. 

       O comércio funciona a meio 

gás. Várias áreas ficaram afecta-

das. Há registo de pequenos agri-

cultores e empreendedores que 

abandonaram a região. Alias, mes-

mo a entrada do cruzamento zero, 

em direcção ao distrito de Morru-

mbala o ambiente de negócios fi-

cou afectado. lê se no semblante 

das pessoas um clima de medo e 

desconfiança. (Rizique Zacarias) 
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“ É isto que nós queremos: 

um governo que assente 
numa ética que coloca a 

vida e a dignidade humana aci-
ma do lucro. Um programa que 

coloque a saúde e a educação de 

qualidade acima de um poder de 
consumo ilusório. Um governo 

que privilegie a paz, a paz e ain-
da a paz e promova o diálogo 

acima de disputas domésticas 
pelo poder. Um governo que 

privilegie a solidariedade, acima 

da competição desleal. Uma go-
vernação que pensa nas gera-

ções futuras e por isso, entenda 
a importância de agir ecologica-

mente na exploração dos recur-

sos naturais.” – Extracto do dis-
curso proferido pelo Presidente 

da República de Moçambique, 
Filipe Jacinto Nyusi, na cerimónia 

de investidura em Maputo no dia 
15 de Janeiro de 2015. 

      A maior parte dos moçambi-

canos ouviu Filipe Jacinto Nyusi 
discursar pela primeira vez à pre-

cisamente um ano e quatro me-
ses em Maputo, no que os ana-

listas sócio políticos na altura 

consideraram o melhor discurso 
inclusivo e pacifista que um Pre-

sidente de Moçambique indepen-
dente já proferiu na sua cerimó-

nia de investidura, era o reavivar 

da esperança de um povo, foi 
motivo de conversa de bares, as 

televisões e rádios promoveram 
debates fervorosos e quase toda 

gente esfregava as mãos de con-

tente, afinal o País iria mudar, as 
coisas iriam mudar para melhor 

depois do abismo que sem pie-
dade o seu antecessor mergu-

lhou o País.  

        Assistimos hoje um clima 
de medo instalado nos diferentes 

pontos do País, em que as forças 
militares da Renamo e do Gover-

no da Frelimo estão a digladiar-
se para ver quem realmente tem 

poder absoluto sobre a nação. 

Em consequência desta demons-
tração de forças bélicas somam-

se mortes, prejuízos económicos, 
morais, sociais e de outra índole. 

      Num momento agudo de 

tensão, urge a necessidade de as 
partes cultivarem acções de paz, 

dialogarem e alcançarem con-
sensos a bem da própria nação. 

Uns desejam governar outros 
não desejam reduzir as provín-

cias que governam. Nisto, o mais 

importante é Paz, o povo quer 
somente a paz, poder circular, 

trabalhar, estudar e viver em 
paz. Senhor Presidente, faça tu-

do o que fizer mas o apelo é pa-

ra que devolva a paz a esse povo 
inexigente. Todos os moçambi-

canos aguardam ansiosamente 
que o Chefe do Estado na quali-

dade de alto magistrado da na-

ção moçambicana negocie com o 
partido Renamo a fim de devol-

ver a paz a pátria amada.  

Os membros da Assembleia 
Municipal de Quelimane 
queixaram-se à dias de atra-
so no pagamento dos seus 
ordenados a que tem direito, 
que por lei são pagos pelo 
Conselho Municipal de Que-
limane. 
 

A 
 bancada da Frelimo 

na Assembleia Muni-

cipal de Quelimane 

que levantou a queixa 

durante os trabalhos da 1ª Sessão 

Ordinária daquele Órgão para este 

ano, falou da falta de uma viatura 

para o transporte dos membros no 

trabalho de fiscalização da acção 

governativa municipal. 

        Rijone Bombino, Chefe da 

Bancada da Frelimo na Assem-

bleia Municipal de Quelimane dis-

se que a sensivelmente um ano 

que aquele órgão fiscalizador não 

se beneficia de reabilitação, ape-

trechamento com mobiliário de 

escritório incluindo equipamento 

informático. 

       “Não temos transporte, já vai 

um ano que o edifício não e reabi-

litado, estamos a trabalhar em si-

tuações extremamente défices, se 

o presidente do Município foi elei-

to nos também fomos eleitos para 

fiscalizar a acção governativa, en-

tão deve respeitar a assembleia 

como o órgão fiscalizador”-disse. 

        Em resposta a essa preocupa-

ção, o Presidente do Conselho 

Municipal da Cidade de Quelima-

ne Manuel de Araújo afirmou que 

a questão dos atrasos salariais não 

afecta apenas os membros da As-

sembleia Municipal mas também 

os funcionários da Edilidade. 

        O Problema, segundo Araújo 

tem a ver com atrasos verificados 

ao nível do Governo Central na 

transferência dos fundos legal-

mente devidos ao Município. 

        O Autarca, destacou que o 

facto já é do conhecimento do Mi-

nistério das Finanças, da Adminis-

tração Estatal e de outros órgãos 

competentes cabendo a estes 

transferirem atempadamente os 

fundos para evitar que os salários 

quer dos Funcionários do Conse-

lho Municipal bem como mem-

bros da Assembleia recebam tardi-

amente os seus ordenados. 

        Reconheceu que o Edifício 

da Assembleia Municipal carece 

de reabilitação e apetrechamento 

mas anunciou que emitiu ordens 

para que a Vereação das Finanças 

pudesse disponibilizar as verbas 

necessárias para a sua reabilitação 

facto que até ao momento não 

veio a acontecer. 

        O Semanário Txopela tentou 

ouvir a Vereação das Finanças 

esta disse estar a espera de um le-

vantamento das necessidades que 

foi encarregue a Vereação da ur-

banização e Construções do Con-

selho Municipal.  

(Rizique Zacarias) 
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O clima de guerra instalado no 

troço Caia-Nhamapandza na re-

gião centro de Moçambique está 

criar elevados prejuízos huma-

nos, económicos, sociais e polí-

ticos para a população daquela 

região e para os utentes da via. 
 

A 
 presença de homens arma-

dos da Renamo e as Forças 

de Defesa e Segurança no 

terreno está mutilar o modo 

de vida da população e a retroceder os 

passos que o País deu para o cresci-

mento. 

         O Jornal Txopela esteve a traba-

lhar durante quatro dias no terreno e 

assistiu cenas de terror, arrepio e medo 

a que a população está sujeita. Exibi-

ção de armamento pesado e escolta mi-

litar para alegadamente garantir ordem 

e segurança aos utentes da via. Por ou-

tro lado, homens armados da Renamo 

camuflados na população e nas matas a 

comandarem o destino dos passageiros, 

ou seja, decidem quem deve passar e 

quem deve ser atacado. 

         Nunca se sabe o momento certo 

nem o alvo dos ataques armados, a ver-

dade é que o clima de guerra voltou ao 

País seja em zonas localizadas de for-

ma tímida ou não. Há compatriotas 

moçambicanos a morrerem, pessoas 

gravemente feridas e futuro de muitas 

gerações ameaçado pelos horrores des-

ta tensão política militar. 

         Quelimane à Caia um troço rele-

gado ao esquecimento, quilómetros de 

estrada maioritariamente esburacados, 

a fraca circulação de viaturas para a 

zona do mítico rio Zambeze, denuncia 
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POR QUE ANUNCIAR NO JORNAL TXOPELA? 

o que os telejornais e alguns ne-

gam fervorosamente aceitar. “A 

guerra voltou!”. 

         Ninguém ultrapassa a linha 

imposta pelas forças militares go-

vernamentais, de Caia à Nhama-

pandza “só com escolta e a essas 

horas (14 horas) não é possível 

passar vão ter que dormir e 

aguardar amanha as 13 horas pa-

ra seguir viagem”.- Explica sere-

namente jovem de aparentemente 

vinte e poucos anos de idade, é 

gerente do Bhissimilai (um peque-

no restaurante de comida barata) 

onde os passageiros das frotas in-

ter-provinciais preferem acomodar

-se para passar refeição.  

        O distrito de Caia dista a cer-

ca de duzentos e dez quilómetros 

de Quelimane, zona lodosa, física 

e politicamente, a sua capacidade 

de produção agrícola é notória, as 

culturas de milho e mapira tem 

maior expressão, no entanto é a 

prostituição infanto-juvenil que 

tira sono as autoridades locais e as 

taxas de seroprevalência do HIV-

SIDA não deixam nenhum equí-

voco.  

         Apesar de tudo isto o con-

fronto militar que é travado entre 

as forças de segurança e a Renamo 

a poucos quilómetros dali é que 

domina as conversas da população 

e passageiros dos autocarros inter-

provinciais que seguem rota Que-

limane - Beira ou Quelimane – 

Maputo que começam a perder 

esperanças de um futuro promis-

sor para um Moçambique que não 

consegue desarmar-se. 

         “A Frelimo e a Renamo es-

tão a usar o povo, os passageiros 

estão a morrer, os militares estão a 

morrer e todo o mundo aqui não 

esta feliz com esta situação, nin-

guém percebe o porque disto tudo, 

se, não há razão suficiente para 

justificar mortes desta dimensão”- 

declarou Simões Alexandre de 41 

anos de idade, um dos muitos pas-

sageiros que não tem condições 

financeiras suficientes para viajar 

com os seus três filhos num voo 

da LAM para fugir desta triste e 

perigosa situação.  

         A outra verdade é que nin-

guém sabe ao certo se chegará ao 

destino, em aproximadamente 

cento e dez quilómetros de estrada 

que se tem de percorrer de Caia à 

Nhamapandza tudo pode aconte-

cer, inclusive perder a vida, sem 

no entanto ter culpa “A luta é de-

les, se querem tanto matar-se po-

dem faze-lo não precisa usar-nos 

como escudos, nós não somos mo-

edas de troca, é gente sem fé e 

muito maldosa” - disse Fernanda 

Raul de 27 anos de idade, com um 

timbre de voz agudo. 

        A fonte fala de situações ma-

cabras que vivenciou e do luto nas 

famílias que o governo e a Rena-

mo plantaram. 

O MILLENNIUM BIM entre-
gou na última quinta-feira 
(15 de Abril de 2016) um 
cheque no valor de 50 mil 
meticais ao Conselho Muni-
cipal da cidade de Quelima-
ne para apoiar nos trabalhos 
de reedificação do mercado 
da Feira das Actividades 
Económicas (FAE), destruí-
do por um incêndio ocorrido 
a 8 de Março último. 
 

J 
amal Ualique, director 

do MILLENNIUM BIM 

em Quelimane, referiu 

que o acto enquadra-se 

no âmbito da responsabilidade so-

cial que o banco tem para com a 

comunidade onde esta inserido e 

por conseguinte apoiar a recons-

trução do mercado significa na 

visão do banco alavancar a econo-

mia da cidade dado que a FAE 

contribui em grossa parte para as 

receitas da edilidade e não só.  

No acto da entrega formal do che-

que, o Presidente do Conselho, 

Manuel de Araújo, reconheceu o 

apoio disponibilizado como fun-

damental para o retorno às activi-

dades comerciais que são o sus-

tento de mais de 300 famílias. A 

FAE era o ponto principal do co-

mércio de abastecimento da cida-

de de Quelimane. (Redacção) 
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O conflito armado que se 

regista em diferentes pontos 

do País está arrastar várias 

empresas nacionais e es-

trangeiras à falência, cons-

tatou adias em Quelimane, 

Rogério Manuel, Presidente 

da Confederação das Asso-

ciações Económicas de Mo-

çambique -CTA. 

 

“ 
É claro que qualquer con-

flito armado impacta di-

rectamente na economia, 

a várias empresas no País 

que estão a fechar as portas, ou-

tras ainda estão a caminho de de-

cretar falência”- precisou. 

        Rogério Manuel, falando em 

conferência de imprensa, defen-

deu que o País precisa de alcançar 

a paz para que os empresários vol-

tem a investir e contribuir para o 

crescimento económico. 

        Lembrou que nenhum em-

presário sente-se confortável em 

investir num País em conflito. 

Apelou ao Líder da Renamo e ao 

Presidente da República para que 

produzam um diálogo franco, ho-

nesto e frutífero visando por ter-

mo a tensão político militar que se 

vive no País. 

        As transportadoras Maning 

Nice e Nagi Investiment por 

exemplo queixam-se de prejuízos 

avultados não quantificados devi-

do a perca de clientes e danifica-

ção dos autocarros que efectuam 

as rotas interprovinciais. 

        O Semanário Txopela ouviu 

algumas empresas que actuam no 

ramo madeireiro e constatou que o 

clima de guerra está dificultar se-

riamente os trabalhos de transpor-

te e venda de recursos florestais. 

        Mesmo assim, ainda há em-

presas que conseguem superar os 

prejuízos e arriscar-se no merca-

do. Camionistas de longo curso 

falam de elevadas somas em di-

nheiro perdidos na rua devido ao 

 

O drama dos 
camionistas  
 

A 
o semanário Txopela 

os camionistas de ve-

ículos pesados apro-

veitaram para apelar 

as partes beligerantes para porem 

fim aos confrontos armados em 

Moçambique, que estão a preju-

dicar em grande medida o trans-

porte de pessoas e mercadorias. 

Os prejuízos dos empresários 

desde o início dos ataques, em 

2013, estimam-se em mais de 

dois milhões de dólares norte 

americanos e alguns ameaçam 

fechar portas. Várias empresas 

de transporte moçambicanas 

anunciaram na sequência dos ata-

ques de que iriam paralisar a sua 

actividade.  

       “Trago aqui comigo, produ-

tos diversos para Maputo, irei 

levar tirando os dias normais de 

viagem mais três dias para aturar 

as escoltas para chegar ao meu 

destino é lamentável o que um 

governo é capaz de fazer com o 

povo que o elegeu, é simples-

mente inacreditável, a RENAMO 

deve ser ouvida e encontrar-se 

formas pacificas de eles também 

participarem na governação, qual 

o problema nisso? Já lhes demos 

o poder afinal o que querem 

mais?”- disse Teodoro Marques, 

um camionista, apontando a ce-

dência do governo frente as exi-

gências da Renamo como condi-

ção principal para o reavivar da 

paz em Moçambique. (Zito Os-

sumane, nosso enviado a zona 

de conflito politico militar Caia-

Nhamapandza) 

conflito armado que se vive no País. 

        Um dos camionistas abordados 

pelo nosso Jornal no troço Caia- 

Nhamapandza, conta que vezes há  

em que leva dois a três dias para 

fazer o transporte de bebidas da 

Beira à Quelimane. 

        “Isso não só afecta a nós os 

transportadores mas também as nos-

sas famílias que precisam de algo 

para comer lá em casa, os utentes 

dos produtos que transportamos, 

como cimento de construção civil, 

refrigerantes, açúcar, óleo alimen-

tar, farinha de trigo, ovos, frangos e 

outros produtos que abastecem as 

cidades”- desabafou. 

A 
gentes desonestos exi-

gem valores monetá-

rios aos transportado-

res e cidadãos singula-

res que se fazem transportar em 

viaturas particulares com destino 

à Beira, Maputo e outros pontos 

de Moçambique. 

        A nossa reportagem para 

além de relatos assistiu de perto 

cenários tristes de extorsão prota-

gonizados por agentes das Forças 

de Defesa e Segurança que ofere-

ciam protecção em coluna militar 

aos cidadãos que faziam aquele 

troço rodoviário. 

        Relatos popu- lares indi-

cam também que homens arma-

dos da Renamo foram igualmente 

vistos a pedir dinheiro em detri-

mento de não atacar aos cidadãos 

que passavam pela mesma via em 

dias e locais diferentes. 

        São 10 horas, a temperatura 

amena de Caia remete a uma aná-

lise profunda sobre as reais moti-

vações desta guerra não declara-

da, o Bhissimilai alberga mais de 

duas centenas de passageiros das 

frotas: maningue naice, Etrago e 

outras, aqui fala-se um pouco de 

tudo, ouvem-se murmuros carre-

gados de frustração. “A guerra 

voltou …este País nunca terá paz 

com essa gente a controlar isto”- 

senhora de idade, suspira enquan-

to contempla a imensa fila de ca-

miões de alta tonelagem carregan-

do diversos produtos de diversas 

categorias desde: alimentar, cons-

trução e entre outros.  

        Por volta das 12 horas uma 

nuvem escura paira sobre caia e 

com ela vem uma longa fila de 

veículos de todo o tipo de dimen-

são “a coluna chegou!”- ouve-se 

ao fundo, é a tão aguardada força 

militar, armada até aos dentes, 

trouxe consigo mais de uma cen-

tena de carros da zona de Nhama-

pandza e que seguirão viagem a 

zona da Zambézia e a região norte 

do País.  

        As 13 horas sai-se de Caia 

em direcção a Inchope é momento 

de seguir viagem, todos os carros 

perfilados as forças militares go-

vernamentais dão instruções numa 

encruzilhada manhosa, motoristas, 

passageiros, veículos de pequena 

e alta cilindragem, ninguém esca-

pa, uma campanha de extorsão 

camuflada em pedidos é encetada, 

a coluna não arranca antes que 

todos os militares tenham algum 

no bolso. “É Moçambique isto” 

comenta-se em voz baixa. 

Alguns elementos das forças militares de defesa e Seguran-

ça quer da Renamo foram vistos pela população a extorquir 

cidadãos que fazem o troço Caia-Nhamapandza, no centro 

do País, região assolada pelo clima de tensão política militar. 

 

http://www.txopela.co.mz/
http://www.txopela.co.mz/

