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D ez anos de uma batalha ainda 
por vencer Wamphula fax, o 

jornal electrónico de maior circulação da 
região norte do país, esta em festa hoje 
e durante a semana. Passam-se os 10 
primeiros  anos  de  vida,  de  ousadia, 
credibilidade, rigor e determinação. Dez 
anos de uma batalha ainda por vencer. 

Sob  as  canetas  desta  redacção 
assentam  os  pressupostos  que  farão 
desta  cidade  e  região  um  local 
esclarecido,  informado,  educado  e 
cívico. 

Quis  a  história  que  este  jornal 
tivesse  nascido  no  período  mais 
mediático da contemporaneidade. 

Referimo-nos, de entre outros, aos 
ataques  as  torres  gémeas,  que 
persuadiram a mais dramática e radical 
mudança  na  geopolítica  e  tenaz  luta 
contra o terrorismo. De há dez anos a 

esta parte nunca mais o mundo foi o 

mesmo. 
Quer queiramos quer não, os actos 

subsequentes,  as  torres  gémeas 
descaracterizaram a paz mundial.  

 
Continua na pág.2 

Editorial 

M ais de três mil desmobilizados de 
guerra reuniram-se sábado na  

Machava, em Maputo para definirem 
estratégias para sua participação na 
chamada “revolução nacional” anunciada 
pelo líder da Renamo, Afonso Dhlakama, 
para afastar a Frelimo do poder. 

Segundo Hermínio dos Santos, 
presidente do Fórum dos Desmobilizados 
de Guerra, o descontentamento dos 
desmobilizados está relacionada com a 
alegada exclusão dos milicianos e 
“naparamas” (forças locais que colaboraram 
na guerra civil entre o governo e Renato). E 

sustenta que o estatuto de combatente 
promulgado pelo Presidente da República é 
um documento discriminatório.  

Em contacto telefónico com Wamphula 
Fax, Hermínio dos Santos disse que foram 
mobilizados já cerca de 150 mil 
desmobilizados de guerra, número que 
poderá vir a aumentar para 450 mil 
homens, com o envolvimento dos referidos 
milicianos e “naparamas”, que a fonte 
considera terem sido ignorados pelo 
governo por não terem contemplados no 
estatuto de combatentes da democracia e 
da soberania nacional.Wf  

Segundo Hermínio dos Santos  

DESMOBILIZADOS VÃO ADERIR  
À “REVOLUÇÃO” DA RENAMO     
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Deslocou-se o eixo da luta contra as 

desigualdades  e  assimetrias, 
consolidando-se,  por  sua  vez  a 
hegemonia  militar  e  as  contra-
inteligências. Estes factores engendram 
novas formas de observar o mundo, de 
fazer as notícias, analisar a conjuntura 
nacional  e  internacional  e, 
fundamentalmente,  de  repensar  a 
posição geoestratégica no concerto das 
nações. 

Ainda  na  fase  embrionária,  este 
jornal, veio ao mundo com periodicidade 
bi-semanal. Subsequentemente, virou tri-
semanal e, finalmente, diário. A busca 
pela verdade e firmeza têm conduzido o 
nosso posicionamento. 

Perseguimos os ideais da coerência, 
imparcialidade  e  isenção.  Assim,  são 
abordados  os  principais  contornos 
sociais, económicos e políticos da cidade 
e província de Nampula.  

O Wampula fax não produz apenas 
notícias ou reportagens, vai mais longe, 
molda a opinião e cria as condições para 
que os factos sejam interpretados com 
transparência  e  simplicidade.  Esta 
postura tipifica a integridade da equipa 
redactorial liderada por Jeronimo Charas, 
Director,  Vasco  Fenita,  Editor  e  pela 
vasta equipa de colaboradores. 

Gostaríamos,  ainda  que 
humildemente,  neste  momento  de 
celebração,  avaliar  os  momentos 
marcantes e outros menos salutares. 

Elegemos  a  invisível  parceria  no 
combate  a  cólera  e  outras  epidemias 
como parte da nossa responsabilidade 
social.  Acompanhamos  o  apitar  do 
comboio  nas  suas  múltiplas  facetas, 
estivemos atentos as movimentações do 
judiciário  e  mudanças  na  esfera 
governativa. Fomos parceiros do sector 
da  educação  e  testemunhamos  o 
nascimento  e  criação  de  várias 
instituições  universitárias,  incluindo  o 
despontar do academicismo da cidade. 

Levamos  ao  mundo  as  imagens 
escritas do maior projecto económico de 
Nampula, as areias pesadas de Moma, e 
o  reaproveitamento  das  terras  de 
Namialo. Continuaremos a palmilhar a 
ascensão  de  Nacala  como  área 
competitiva  e  a 
segurança alimentar desta região. 

Evoluímos, certamente, com audácia 
sob ponto de vista redactorial e temos 
assumido os custos totais de produção. 
Assim foi com a edição impressa. 

Porém, a agressividade do mercado 
não permitiu a continuidade do jornal 
impresso. O fecho foi inevitável.  

O encerramento da edição 
impressãocontinuam uma feriada e dor 
incalculáveis. O desaparecimento, ainda 
que temporário, traz de volta o debate 
sobre como forças vivas da sociedade 
deveriam defender e apoiar as suas 
próprias instituições. Salvar o único 
jornal impresso, numa cidade que 
pretende ser referencia, parece ser 
responsabilidade partilhada. 

Dez anos é muito tempo, como diz o 
cancioneiro. Muitos dias e muitas horas 

a informar. Para nós apenas um início de 
outras e muitas batalhas. 

Estaremos de prontidão para que a 
qualidade  da  informação  se  auto-
superem  transcendam.  Manteremos 
firmes a postura educativa e formativa. 

Renovaremos o sentido de liderança 
como  órgão  de  maior  circulação.  As 
tecnologias de informação, obviamente, 
desempenham um papel importante quer 
na distribuição, como na eficácia e, até, 
sob uma perspectiva de saúde financeira 
para o jornal.  

Nos  próximos  dez  anos,  com  a 
mesma pujança  e  postura,  estaremos 
atentos as principais questões sociais, 
educacionais,  económicas,  políticas, 
culturais e antropológicas. Seremos mais 
incisivos e abrangentes reportando mais 
factos nos vários distritos da província e 
da região. 

Colocamos  a,  nos  mesmos,  a 
necessidade  de  regressar  a  edição 
impressa,  eventualmente,  numa 
perspectiva semanal ou ate diária. Mais 
importante, ainda, pretendemos que este 
jornal electrónico sirva mais e melhor os 
interesses dos jovens, das mulheres, dos 
idosos e outras vozes das minorias, da 
cultura e do desporto. 

A terminar recordamos, com estima 
e saudade, os colegas e colaboradores 

que partiram para a eternidade. A 
vossa caneta continuará erguida, firme e  
fogosa.  

Vosso  esforço  não  foi  em  vão. 
Memoria  e  vidas  estarão  sempre  em 
construção.  Estes  10  anos  são  para 
vocês, ai na paz celestial, e para todos 
os nossos leitores e colaboradores.Wf  
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A s queimadas descontroladas, 
praticadas sob pretexto de caça de 

ratazanas ou preparação de campos 
agrícolas, estão a devastar o parque 
cajuícola nacional. E,segundo, o Instituto de 
Fomento do Caju (INCAJU), as estimativas 
indicam que os prejuízos anuais 
decorrentes daquela prática estão na ordem 
de 300 mil dólares norte-americanos. 

De acordo com Raimundo Matule, director 
nacional adjunto do INCAJU, como forma de 
reduzir o impacto do problema, o Estado 

está a trabalhar com os produtores e os 
governos dos distritos na explicação dos 
impactos negativos das queimadas, através 
de demonstração estatística dos prejuízos e 
dos  ganhos  a  ter  com  a  redução  das 
queimadas. 

Na província de Nampula, a maior 
produtora nacional e cuja cidade capital 
acolheu há dias a reunião regional norte de 
p r e p a r a ç ã o  d a  c a m p a n h a  d e 
comercialização da castanha de caju, as 

queimadas destruíram, no ano passado, 
pouco mais de 50 mil plantas. 

Emílio Furede, delegado provincial de 
INCAJU em Nampula, explicou que embora 
o número seja preocupante, registou-se 
uma redução significativa do fenómeno, 
uma vez que, no ano de 2009, as 
queimadas circunscreveram-se na 
destruição de 300 mil cajueiros. 

Segundo o INCAJU, um total de 78.716 
toneladas daquele produto estratégico 
foram comercializadas  até ao momento nas 
províncias de Nampula, Cabo Delgado e 
Zambézia, transacção que possibilitou aos 
produtores dos sectores familiar e privado a 
obtenção de mais de 1,8 milhão de meticais. 
Wf 

Provocadas pela caça de ratazanas 

QUEIMADAS PROVOCAM PREJUÍZOS 
AVALIADOS EM 300 MIL DÓLARES  



 

J Á  M E R E C I A M  U M  P R E S E N T E  D O S  D E U S E S !
N a  c e r t e z a  d a  s u a  v i s i t a , 

f i q u e  c e r t o  q u e  d a r e m o s  o  n o s s o  m e l h o r  
p a r a  q u e  v o l t e  s e m p r e .
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C onheço e convivo com o 
Wampula fax desde 2007. 

Invariavelmente, começou o dia lendo as 
matérias matutinas deste jornal. Só não o 
faço quando a internet se apresenta 
instável. Aliás, isso é normal. 
Interessante e fundamental, no jornal, 
tem sido a descrição de factos de alguma 
forma consumados e ou antecipados de 
véspera. Prefiro saber sobre o que esta 
acontecendo, no momento, e não me 
perder em futurismos exagerados e em 
assuntos que deverão acontecer, sem 
certezas, meses, anos e décadas depois. 

O jornal, apesar da sua reduzida 
equipa de colaboradores não se pactua 
por sensacionalismos baratos, aliás, a 
cidade e província, até agora, parecem 
imunizadas ao fenómeno que tende a 
ganhar contornos desmedidos. 
Assumamos, então, que existe muita 
responsabilidade editorial e de 
tratamento de fontes e matérias.  

O jornal nem sequer publica matérias 
cuja autenticidade não é confirmada ou 
reconfirmada pelos autores directos e 
indirectos. Em raríssimas ocasiões 

teremos visto cartas ou comunicados 
solicitando que a verdade fosse reposta 
pelo jornal, sobre alguma matéria 
publicada. Isto é a base da fidelidade 
d e s t e  m a t u t i n o  c i b e r n é t i c o . 
Gosto de ler as crónicas. As crónicas e 
as pouquíssimas matérias científicas e 
desportivas. Porém, pouco satisfaz e até 
desconforta, ler artigos assinados 
por  pseudo autores. 

Anonomis da noite. Os sem rosto. 
Esta é uma prática mundial, comun, 
verdade, mas não sabe bem, pelo menos 
a mim, os anonimatos numa sociedade 
que procura paz, perdão e reconciliação. 
Temos uma sociedade em construção, o 
projecto de criar uma nação e identidade 
moçambicana e isso se faz, amiúde, com 
pessoas que tem coragem de abordar os 
assuntos com a devida frontalidade. 
Aliás, a juventude precisa de saber quem 
costura as linhas de análise e os 
aprofundamentos socioeconómicos e 
c i e n t í f i c o s .  A i n d a 
assim, fica o meu respeito pelos 
anónimos que dias após dia, semana 
após semana, nos deixam saber como 

se faz e de que é feito o mundo. Não se 
poderia pedir mais para um jornal como o 
Wampula fax. 

Muito poderá ainda mudar no jornal 
nos próximos dez anos. Sou apologist de 
que teremos de pesquisar mais, 
investigar as implicações dos factos e 
abordar mais matérias de carácter 
infanto-juvenis, assuntos de género, 
históricos e até mais passatempo. Uma  

secção de anúncios classificados 
seria importante. Os estudantes de 
comunicação poderiam ajudar. Aliás, 
sempre me preocupou saber como eles 
interagem com o jornal. 

Para finalizar queria felicitar de modo 
especial o Eleutério Finita, amigo e 
colega de longa data. A qualidade deste 
jornal fica muito a dever a sua 
contribuição e postura. Na verdade, a 
família Fenita, toda ela, merece um 
reconhecimento especial pela forma 
como se dedicaram a causa do 
jornalismo nacional. Que estes 10 anos 
sejam traduzidos num aprimorar da 
coerência de vossas canetas,mentes e 
almas. Bem hajam. Auguro muitos 
sucessos e felicidades aos leitores e 
colaboradores. (X) 

 

OS MEUS PARABÉNS AO WAMPHULA FAX 
Por:Jorge Ferrão 

A  todos os carpinteiros da palavra 
escrita,  entrincheirados  nesse 

campo  de  batalha  pela  verdade, 
formação,  informação,  educação  e 
transparência  que  se  chama 
WAMPHULAFAX e que hoje completa 
poucos 10 anitos de existência, curvo-me 
perante  Deus  para  Lhe  pedir  que 
continue  a  iluminar-vos  com  muita 

Sabedoria para que, com mais ciência, 
continuem a deleitar-nos com o vosso 
trabalho. 

Ontem sonho quimérico, hoje uma 
realidade  trans-fronteiriça,  o  nosso 
WAMPHULAFAX é lido em Portugal, no 
Brasil e em todo o planeta. 

Parabéns  pelos  10  anos  hoje 
celebrados. Que a linha editorial que fez 

crescer  o  prestígio  do  nosso  jornal 
continue a ser melhorada. 

O WAMPHULAFAX é para o cidadão 
moçambicano o mesmo que o pão é para 
nós  ao  matabicho:  alimento  espiritual 
matinal imprescindível.  

Aos que honestamente trabalham no 
WAMPHULAFAX e a todos os que fazem 
o favor de o ler, vão os meus calorosos 
parabéns. 

  
António Alberto Paulo Matabele  

PARABÉNS QUERIDO WAMPHULA FAX 

P arabéns pelos 10 anos de vida 
que hoje, dia 10 de Outubro 

c o m e m o r a m . 

Para :  Jorna l  W amphu la  Fax  
e todos quantos nele colaboram, desejo 
muitas felicidades pelo excelente papel 

que estão a desempenhar em prol dos 
Nampulenses. 

 
Bem Hajam. 
 
E d u a r d o  P e g a d o 

 

De: AECCP, SA EMPRESAS CONSUMIDORAS DE 
COMBUSTÍVEIS EM PORTUGAL <aeccp.sa@gmail.com> 



 

O azul do índico                              Por:  Afonso Brandão 
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J á se passaram 10 anos. Muitas 
edições e dias de trabalho e 

dedicação a um Projecto que nasceu 
diferente dos demais. Eis o balanço que 
fazemos. Em Nampula (e também um 
pouco por todo o País) persistem «o 
nascer» e «o apagar» de órgãos de 
Comunicação Social, alguns lembrados 
com saudade (o caso do Semanário 
DEMOS e RENASCER, por exemplo) e 
outros já apagados da memória colectiva 
de quem lê jornais e revistas -- e ouve 
Rádio ou vê Televisão.  

 
Quem se recorda da RTK dos anos 

90 do Séc. XX? 
  
Não é fácil dar voz a uma 

comunidade que vive na dicotomia das 
grandes cidades, onde não existe um 
sentimento de pertença vincado, e de um 
Mundo regional (ou rural) disperso. 

 
 «Wamphula Fax», apesar de todas 

as dificuldades, é um jornal diferente, 
não obstante ser de cariz "on line". 
Surgiu com uma Redacção composta por 
dois profissionais com escola de outros 
tempos, a qual procurou sempre transpor 
para uma realidade local (e não só) os 

problemas que afectam o País. Porque 
Nampula é um retrato de Moçambique. 

 
Porque nes ta  Cap i ta l  da 

Província onde residem, neste momento, 
cerca de quinhentas mil pessoas 
divididas por um sentimento urbano de 
despreocupação com os locais onde 
moram. E onde existem problemas 
transversais a todos os sectores da 
Sociedade.  

  
A pobreza, os "colarinhos brancos", 

a criminalidade, a inércia, a saúde foram/
são algumas das "nossas batalhas" ao 
longo de cada ano que travamos. E já lá 
vão 10!... 

  
Neste momento de Aniversário não 

podemos deixar de louvar alguns dos 
Jornalistas e Colaboradores que 
contribuiram com o seu saber e 
profissionalismo para o WF, pois o nosso 
trabalho tem sido um trabalho de equipa 
envolvendo toda a estrutura do jornal: 
corpo redactorial, colaboradores, 
departamento comercial, paginação, 
design gráfico e serviços administrativos. 

 
Um OBRIGADO a todos. Talvez um 

dia se fale dos nomes de todos eles e 

melhor do que ninguém para o fazer está 
cá o nosso Editor, o distinto e ilustre 
Colega Vasco Fenita. 

  
Mas Nampula precisa de mais. A 

Informação local não pode ser feita por 
pessoas sentadas a uma secretária. 

 
É  precisamente contra essa inércia 

que o «Wamphula Fax» surgiu e se bate. 
Porque temos que dar voz a quem mora 
na Província e sobretudo na cidade.  

 
A quem sofre as dificuldades 

inerentes a uma vivência num Mundo 
cada vez mais desumanizado. E a quem 
este difícil ano de 2011 não tem trazido 
nada de bom, exceptuando pequenos 
a c o n t e c i m e n t o s  e  i n i c i a t i v a s 
generalizadas que foram acontecendo 
um pouco por toda a parte, a nível do 
País.  

 
Damos também voz aos actores 

políticos, cumprindo uma parte do dever 
de um órgão de Comunicação Social: 
aproximar os eleitos dos eleitores numa 
perspectiva apartidária, independente. 
São as suas decisões que  afectam as 
nossas vidas.  

  
Esperamos que o «Wamphula Fax» 

tenha correspondido às expectativas e 
faça já parte da sua vida, Caro Leitor. 
Estamos cá por Si, para Si e para os 
Seus. Neste dia de mais um Aniversário 
estamos todos de Parabéns, em suma! E 
até para o ano, se Deus quiser! (x) 

  

 

WAMPHULA FAX : UMA 
DÉCADA AO SERVIÇO DO PAÍS  

R amos Ramonahiua, docente da 
Universidade Eduardo 

Mondlane, disse que é preciso que se 
perceba que o combate à pobreza 
advogado pelas autoridades 
moçambicanas, através da definição de 
políticas sociais que beneficiem os 
desfavorecidos, constitui um grande 
desafio de longo prazo. Ele fez este 
pronunciamento numa palestra que 
proferiu recentemente para os 
estudantes da Faculdade de Educação e 
Comunicação da Universidade Católica 
de Moçambique, em 
Nampula, subordinada ao tema “Pobreza 
e Desigualdades Sociais no Mundo.” 

Todavia, tal consideração surgiu 
durante os acesos debates registados e 
através dos quais alguns estudantes 
quiseram saber sobre as políticas sociais 
concretas que as autoridades de 
Moçambique estão a desenvolver com 
vista a combater, de facto, o fenómeno 
da pobreza no nosso país. 

Para o caso especial do nosso 
país, é verdade que todos sabemos 
que há esforços que estão sendo 
feitos neste momento com vista a 
combater este mal, mas a redução dos 
índices de pobreza em Moçambique é 
um grande desafio de longo prazo, vai 
levar tempo para que a pobreza seja 
reduzida para os níveis que se 
desejam , enfatizou respondendo as 
dúvidas dos estudantes. 

O palestrante destacou na ocasião 
que as desigualdades sociais constituem 
um dos factores que agravam a pobreza 
no mundo, que tem como uma das 
principais causas a alta taxa de 
natalidade. Ele explicou que a redução 
da taxa de natalidade, que passa pela 
disponibilização da informação à 
sociedade, neste caso a mulher, sobre 
os programas de planeamento familiar, 
constitui igualmente uma das vias 
importantes para a redução da pobreza. 
A palestra, que reuniu muitos estudantes 

e convidados, abordava essencialmente 
questões relacionadas com o 
crescimento rápido da população 
mundial bem como as causas da 
pobreza e das desigualdades, sobretudo 
em países em vias de desenvolvimento. 
A referida palestra foi promovida por 
aquela instituição de ensino superior em 
coordenação com o Fundo das Nações 
Unidas para a População, Universidade 
Eduardo Mondlane e Sindicato Nacional 
de Jornalistas, tendo em vista o facto de, 
ainda este ano, se esperar que a 
população mundial atinja 7 biliões de 
pessoas. 

Por seu turno, Eduardo Constantino, 
Secretário- Geral do Sindicato Nacional 
dos Jornalista, enalteceu a participação 
dos estudantes durante os debates e, 
muito especialmente, pelo facto de eles 
terem manifestado a curiosidade de 
querer perceber as estratégias de 
combate à pobreza absoluta no seu 
próprio país, onde este mal fustiga a 
maior parte dos cidadãos.Wf 

COMBATE À POBREZA É DESAFIO DE LONGO PRAZO 
-Considera o académico Ramos Ramonahiua, numa palestra em Nampula 


