
� m cidadão de ori-
gem asiática ,a 

exercer actividade comercial em 
Nampula, é acusado de ter pago 
valores monetários a um agente da 
lei e ordem em serviço no posto 
policial da FAINA, arredores da ci-
dade de Nampula, para encarcerar 
seis trabalhadores indiciados no 
roubo de uma quantidade não es-
pecificada de plástico, usado na 
cobertura de casas de construção 
precária. 

Os trabalhadores visados 
pela acção daquele cidadão estran-
geiro  estiveram detidos sucessiva-
mente no Posto Policial da Faina, 
1ª Esquadra e Cadeia  Provincial 
durante 13 dias. 

O facto ocorreu no dia 1 de 
Dezembro, quando o filho do dono 
da fábrica,  de nome  Hasnei Raza, 
apareceu naquele recinto e, com 

um tom grosseiro, ordenou que to-
dos os  operários em serviço e res-
pectivos guardas fossem revista-
dos. 

 Esta atitude que não criou 
grandes surpresas aos atingidos, 
era o culminar de rumores que cir-
culavam, apontando que certo gru-
po de operários desviava enormes 
quantidades de plástico, através de 

circuitos internamente criados, 
como forma deliberada de prejudi-
car a empresa. 

Consumada a acção de revis-
ta e sem provas materiais, o 
“menino Hasnei”, como carinhosa-
mente é tratado na empresa, de 
imediato ligou para um agente da 
Polícia de Investigação Criminal 
( PIC), vulgarmente conhecido por 
Dezanove, elemento que se supõe 
que tenha fortes laços de amizade 
com aquela família empresarial, no 
sentido deste usar os seus poderes 
para encarcerar os supostos me-
liantes. 

Continua na pag.3 
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Compre já a sua  
Cartela!  

Só ganha quem joga 

Para Encarcerar Indiciados em Roubo 

CIDADÃO DE ORIGEM ASIÁTICA  
SUBORNA  AGENTE DA POLÍCIA  

�  posto administrativo 
de Namialo, distrito 

de Meconta, está a conhecer nos 
últimos tempos um desenvolvimen-

to acentuado 
mercê da entra-
da em funciona-
mento de mais 
uma unidade 
fabril de proces-
samento de pro-
dutos alimenta-
res. 
Trata-se da fá-

brica de processamento de massas 
“esparguetes”, propriedade do gru-
po comercial ACAI Indústrias, Lda, 
que entrou em funcionamento ainda 
esta semana. 

Segundo soube o nosso jor-
nal junto daquele grupo comercial, 
a maquinaria da referida unidade foi 
importada da Itália e tem a capaci-
dade de processar 300 quilogramas 
de massas por hora. 

Abacassamo Elias, adminis-
trador do grupo ACAI, disse que, 
com a entrada em funcionamento  

Continua na pag.6 

Na Vila de Namialo 

FÁBRICA DE ESPARGUETE  
ENTRA EM FUNCIONAMENTO 
- Criados mais de 300 postos de emprego pelo Grupo AKAI 



�  pesar de possuir condi-
ções técnicas e financei-

ras para o estabelecimento de bolsas 
agrárias, o país debate-se com  a falta 
de técnicos qualificados para assegu-
rar  o seu funcionamento adequado. 

A afirmação  foi produzida por 
Pedro Arlindo, quadro sénior do Minis-
tério da Agricultura, no decurso do se-
minário havido recentemente na cida-
de de Nampula, destinado ao estudo 
de mecanismos apropriados para a 
implantação de bolsas agrárias em Mo-
çambique. 

 O encontro, que contou com a 
presença  de directores distritais e res-

pectivos técnicos extensionistas liga-
dos à agricultura, visava colher dados 
preliminares da matéria, tendo-se con-
cluído, no entanto, que a falta de qua-
dros qualificados influi, sobremaneira,  
nos atrasos que se verificam no sector. 

 Alias, Pedro Arlindo  reconhe-
ceu, a dada altura, que o assunto é 
deveras complexo e preocupante, por-
quanto, sem recursos humanos qualifi-
cados, torna- se complicada a sua 
efectivação. 

 A titulo de exemplo, o nosso  

interlocutor afirmou que em toda região 
subsahariana, apenas dois países, 
África do Sul e Zimbabwe, possuem 
condições para o efeito. entretanto, ele 
considera que a questão de bolsa 
agrária para o nosso país, em geral, e 
a província de Nampula, em particular, 
é um desafio de todos os elementos 
envolvidos no sector da agricultura,  no 
caso vertente, o governo e os privados.  

Porém, os participantes concluí-
ram que a concretização daquele pla-
no depende de muitos factores, parti-
cularmente o aumento da produtivida-
de agrícola, a consolidação das associ-
ações dos camponeses e a  criação de 
instituições privadas de arbitragem de 
conflitos, elementos indispensáveis. Wf 
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PUB NO HOTEL TROPICAL 
NA NOITE DE PILSNER 

                                        

Sexta– feira: - Promoção de Cerveja Pilsner 2+1 
                    - Karaoke Bar 
Sábado: - A festa continua 
               - Promoção da Cerveja Pilsner 2+1 
               - Música ao vivo...Com companhia, fica melhor! 
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Ao nível do País 
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ESTABELECIMENTO DE BOLSAS AGRÁRIAS 
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� m número não especifi-
cado de candidatos 

para ingresso ao Instituto de Magisté-
rio Primário, vulgo IMAP, está a apre-
sentar naquela instituição vocacionada 
à formação de professores, certifica-
dos falsos com carimbo oficial da Es-
cola Secundária de Nampula e assina-
dos por um antigo chefe da Secretaria,  
Luís Nativo Mitchenga. 

Fontes que pediram o anonima-
to, disseram ao Wamphula Fax que se 
torna estranho ver nos certificados, 
emitidos em meados deste ano, assi-
natura de alguém já exonerado e sem 
influência na escola, suspeitando que 
estejam a funcionar naquela escola, 

circuitos de emissão  de documentos, 
cujos mentores cobram valores que 
variam entre 4 a 7 milhões de meti-
cais, de acordo com  a classe preten-
dida. 

O regulamento  estipula  que 
a pessoa indicada para assinar cer-
tificados é unicamente o director da 
escola, não se percebendo, pois, 
como é que um chefe da secretaria 
assina um documento de tamanha 
envergadura. Exclamaram  os denun-
ciantes, acrescentando que esta ac-
ção pode vir a minar o desempenho 
da direcção, que por enquanto se con-
sidera satisfatório. 

Continua na pag.6 

Com Carimbo da “Secundária” de Nampula 
CERTIFICADOS “FANTASMAS” CIRCULAM NO IMAP 
- Direcção da escola promete fazer triagem 



�  falta de capacidade, 
sobretudo técnica, por 

parte das empresas vocacionadas na 
abertura de fontes mecânicas de 
captação de água, ao nível da pro-
víncia de Nampula, está a compro-
meter os esforços do governo local 
visando elevar os níveis de cobertura 
de abastecimento  no distrito de Mo-
ma, considerado o mais carente, 
neste momento, daquele precioso 
liquido. 

O governo distrital de Moma 
planificou, para este ano, a abertura 
de um total de 36 furos equipados 
das respectivas bombas manuais, 
tendo recorrido aos fundos de finan-
ciamento. As obras para a abertura 
das novas fontes foram suportadas 
com fundos de desenvolvimento dis-
trital (FDD), num valor que não con-
seguimos apurar. 

Actualmente, Moma conta com 
177 fontes de abastecimento de 
água, sendo que algumas funcionam 
com dificuldade, situação que catalo-
ga  o distrito como sendo o que me-
nor índice  de cobertura regista actu-
almente ao nível da província, situa-
da em nove por cento. 

Contudo, o empreiteiro que 
ganhou o concurso aberto este ano 
para a adjudicação das obras para a 
execução dos furos e montagem das 
respectivas bombas manuais, apa-

rentemente não tem capacidade téc-
nica para o efeito, a avaliar pela mo-
rosidade com que decorrem os tra-
balhos. 

Cassamo Mussagy, adminis-
trador de Moma, referiu que o  Esta-
leiro Provincial de Agua Rural 
(EPAR), vencedor do concurso, rece-
beu parte do montante acordado 
para a empreitada. A fase preliminar 
dos trabalhos consistiu na execução 
de trabalhos de sondagem e não 
passou daí até ao momento. 

 Face à situação, as autorida-
des administrativas de Moma viram-
se obrigadas a propor ao EPAR a 
subcontratação de outras duas em-
presas especializadas no trabalho de 
abertura de furos sediadas na capital 
do país mas com empreitadas em 
Nampula, nomeadamente a MOZI-
POÇOS e TECNOPOÇOS, que, por 
seu turno, estão  a revelar-se incapa-
zes de executar a empreitada dentro 
dos prazos acordados, devido a pro-
blemas técnicos. 

Mussagy  referiu que o prazo 
de entrega das obras em questão 
expira em 31 de Dezembro próximo, 
e, até ao momento, as duas empre-
sas têm por entregar um total de 
doze fontes das 36 acordadas, numa 
altura que começam a registar-se 
chuvas que poderão comprometer os 
trabalhos. 

O que pude compreender do 

funcionamento destas empresas 
de abertura de furos, e’ que traba-
lham com equipamento obsoleto, 
facto que interfere nos prazos de 
execução e entrega das obras. 
Além disso, estas empresas so-
frem pressão de muitos pontos da 
província e do país, facto que re-
sulta na dispersão dos técnicos 
das empresas que tentam respon-
der a todas solicitações, pois, a 
água e um liquido vital para as 
pessoas. observou Cassamo Mus-
sagy. 

Continua na pag.6 
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INCAPACIDADE DOS EMPREITEIROS 
AGRAVA FALTA DE ÁGUA EM MOMA 

TABELA DE ASSINATURAS  
PARA 2006  

 

Informa-se aos estimados clientes 
que as renovações de assinaturas 
para 2006 decorrem até Dezembro 
em curso, de acordo com a seguin-
te tabela: 
 

Trimestral ................564.332,00 Mt 
Semestral .............1.128.664,00 Mt 
Anual ....................2.257.328,00 Mt 
 

 
Para mais esclarecimentos con-
tacte o nosso sector comercial. 
 

Telefax: 26 21 68 68 

Wamphula 
            Fax   
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Eram  dezoito horas e trinta 
minutos quando  menino Hasnei li-
gou para  um agente da PIC,  de 
nome Dezanove, para este vir rapi-
damente resolver a situação de uns 
gajos, ladrões da empresa. Disse 
Albino Beleza, guarda nocturno, tam-
bém indiciado no roubo. 

O agente Dezanove, não se fa-
zendo rogado, apareceu de imediato 
no local, tendo, de seguida, levado os 
três supostos ladrões ao Posto Policial 
da Faina, na companhia do  amigo que 
lhe solicitara os seus préstimos. 

Contam os trabalhadores que 
chegados ao  Posto, os dois informa-
ram ao oficial de serviço uma série de 
mentiras que, entretanto, não o con-
venceram, optando, por isso, em tirar 
“aquilo que fala todas as línguas”, di-
nheiro, cujo valor não foi possível des-
cortinar na altura. 

 Ele tirou dinheiro do bolso da 
camisa e entregou-o ao chefe ( ofici-
al de serviço), dizendo-lhe: resolva 
o problema porque estes gajos são 
mesmo ladrões, embora estejam a 
negar. Logo abandonou o local. 
Acrescentou, ainda, a fonte que temos 

vindo a citar. 
Já na manhã seguinte, 2 de De-

zembro,  sem matéria que consubstan-
ciasse a instrução de um processo-
crime, o oficial veio a reiterar perante 
os detidos, a falta de provas. Mesmo 
quando vieram os membros da polícia 
para recolher os indiciados a vários 
crimes, eles não foram transferidos 
para a primeira esquadra, alegada-
mente por falta de qualquer elemento 
material. 

No entanto, como o caso esti-
vesse viciado, o próprio Hasnei tomou 
a iniciativa de disponibilizar a sua via-
tura para, mais tarde, transportar os 
seus trabalhadores para a 1ª Esqua-
dra, conquanto  ainda sem processo 
crime. 

Ficamos na Esquadra durante 
dois dias, depois, fomos transferi-
dos para a Cadeia Civil. Não tínha-
mos nenhum processo contra nós. 
Diziam que era um caso sumário. 
Como não conhecemos as leis, es-
peramos que a justiça fosse feita. 
Aliás, no total, éramos seis, porque, 
antes de nós, três outros nossos 
colegas tinham sido encarcerados , 
mas eles foram surpreendidos com 
quantidades de oleado, que varia-

vam entre 15 a 20 metros cada rolo. 
Afirmou Albino Beleza. 

Contudo, tentativas de ouvir a 
versão de outras partes, envolvidas no 
problema, resultaram em palavras 
desconexas, com alegações da falta 
de tempo ou em pretensas aulas de 
jornalismo dadas por alguém, presumi-
velmente ,pouco entendido na matéria, 
como  a seguir se depreende:  Hasnei, 
principal visado, depois de muita insis-
tência da nossa parte, confirmou a de-
tenção e sem entrar em pormenores, 
alertou o repórter a fazer um jornalis-
mo profissional e com ética, convidan-
do-o a ir fotografar os bens roubados 
na PIC, esquecendo-se de que  este 
caso não passou por aquela instância.  

Quanto ao agente de serviço, 
não nos foi possível identificar, porque 
o chefe daquele posto policial, a pes-
soa indicada para dar informações 
desta natureza, anda ocupadíssimo, 
tendo-nos prometido telefonicamente,  
depois de muitos “desencontros”, um 
contacto para às 14 horas do dia 13. 
Todavia, faltou à palavra. No entanto, 
soubemos mais tarde, através dos 
seus subordinados, que o chefe anda 
doente, gorando-se, assim, a hipótese 
de  ouvi-lo. Wf 
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� ecretários permanentes 
dos 21 distritos da pro-

víncia de Nampula estão, desde a últi-
ma terça-feira, a beneficiar de uma 
capacitação sobre o desenvolvimento 
rural, infra- estruturas e planificação 
descentralizada. 

 A capacitação em curso visa, 
sobretudo, familiarizar aqueles diri-
gentes em  assuntos relacionados 
com os  locais onde foram afectos. 
Para além dos visados, participam, 
ainda, todos os directores provinciais 
e outros membros que compõem a 
máquina governativa da província, 
pois, na óptica dos organizadores, es-
tes constituem  o elo de coordenação 

na execução dos programas de des-
envolvimento distrital.   

Francisco Ussene Mucanheia, 
secretário permanente da província, 
falando no acto de abertura, enfatizou 
que  o distrito foi e  continua a ser uni-
dade e polo impulsionador das activi-
dades que tendem tirar o país da po-
breza absoluta em que se encontra 
mergulhado. 

  Todavia, aquele dirigente re-
conheceu o período curto que o curso 
contempla, tendo afirmado que uma 
semana não era suficiente para mol-
dar um dirigente  do escalão de um 
secretário distrital.  

  Apesar de uns estarem a de-
sempenhar tarefas no Estado há 
muito tempo e terem adquirido vas-
ta experiência em matéria de gover-
nação, existem outros que preci-
sam, ainda, de aprender e que ne-
cessitam, por isso, de um acompa-
nhamento directo a fim de poderem 
assimilar convenientemente as ac-
ções preconizadas pelo governo. 
Sustentou o mesmo responsável. 

Segundo Mucanheia, no próxi-
mo ano, será realizada mais uma  ca-
pacitação como forma de acompanha-
mento das actividades desenvolvidas 
ao nível dos distritos. Nampula é a 
província piloto neste programa de 
planificação descentralizada. O go-
verno quer apostar mais em treina-
mento prático ao nível dos distri-
tos. Concluiu. Wf 
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daquela unidade fabril, o seu grupo 
comercial ascendeu para mais de 300 
postos de emprego, 30 por cento dos 
quais  privilegiados a mulheres. 

Sem precisar os montantes en-
volvidos no empreendimento, o nosso 
interlocutor revelou que a instalação 
da fábrica resultou dos lucros proveni-
entes das empresas que compõem o 
grupo, afastando, contudo, a possibili-
dade de haver uma “joint venture” ou 
crédito bancário. 

A fonte assegurou, no entanto, 
que até ao final deste ano, o produto 
daquela fábrica poderá estar no mer-
cado, porquanto as análises realizadas 
favorecem as condições exigidas para 
o consumo humano. 

Teremos custos reduzidos 
porque a matéria prima é acessível 
no mercado local. Usamos trigo e 

simulina, produtos que se podem 
encontrar na cidade de Nacala- por-
to. Sublinhou a fonte. 

O nosso entrevistado frisou, 
igualmente, que as massas produzidas 
naquela fábrica terão colocação no 
mercado interno e externo, e a preço 
aparentemente equilibrado, com vista 
a fazer face às exigências impostas 
pelo mercado. 

Aliás, o nosso entrevistado 
anunciou que a fábrica  está, neste 
momento, a laborar em pleno. 

Num outro desenvolvimento, o 
nosso interlocutor revelou que, está 
em curso, a instalação de uma outra 
unidade fabril, destinada ao processa-
mento de caramelo e chocolate, (?) 
parte da  aposta de criar  emprego 
para os concidadãos deste ponto do 
país. 

Segundo Abacassamo, a insta-

lação de maior parte das unidades fa-
bris resulta das facilidades na cobran-
ça dos incentivos fiscais pelo governo, 
situação que concorre para um clima 
favorável para o negócio. 

Tivemos uma redução nas 
contribuições industriais para os 
primeiros dez anos da nossa exis-
tência na ordem de 75 por cento, e 
ainda estamos a usufruir dessas be-
neficiações. Disse Abacassamo, a 
concluir. 

Refira-se que o grupo ACAI Co-
mercial é uma das referência do sector 
privado no envolvimento do sector so-
cial, sobretudo na instalação de infra-
estruturas, nomeadamente, furos de 
água, alocação de ambulâncias às uni-
dades sanitárias, distribuição de bens 
alimentícios às populações desfavore-
cidas, um pouco por todos os distritos 
da província de Nampula. Wf 
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Tem sido frequente por estas 
alturas de inscrições, alunos e seus 
encarregados de educação, em coni-
vência com alguns  funcionários afec-
tos à extracção de notas, viciarem os 
certificados com o objectivo de conse-
guirem vagas disponíveis em várias 
instituições. 

Este fenómeno, que nos últimos 
tempos virou a moda, influi negativa-
mente na qualidade de ensino quando 
se trata do processo de ensino e 
aprendizagem e má qualidade na pres-
tação de serviços, pois, as pessoas 
que enveredam por esta via, não che-
gam a corresponder com as expectati-
vas da sociedade. 

A troca de favores não envol-

ve somente  valores monetários, 
mas também,  inclui promiscuidade 
sexual quando se trata de mulheres, 
as quais, não tendo consciência do 
perigo em  que incorrem, cedem de 
ânimo leve. Afirmaram, constrangidos, 
os  interlocutores. 
No entanto, o director da escola visa-
da, João Nqueca, reagiu laconicamen-
te, dizendo que para semana a sua 
instituição vai criar uma comissão de 
triagem de todos certificados entregues 
no IMAP e que levem o carimbo da-
quela instituição de ensino. Pois isso, 
de acordo com Nqueca, mancha o 
nome da escola e não se pode permitir 
que uma pessoa, já fora dela, continue 
a colher dividendos à custa de falca-
truas. Wf  
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abastecimento de Os postos adminis-
trativos de Mucuali e Chalaua são os 
que clamam por uma intervenção do 
governo, visando reforçar a capacida-
de de água às populações, e, de acor-
do com Cassamo Mussagy, são na-
queles pontos onde os 36 furos serão 
abertos nesta primeira fase. 

O governante destacou que o  
Projecto de Pesca  Artesanal no Ban-
co de Sofala (PABAS), que abrange o 
distrito de Moma, tem acções na com-
ponente de água para a região sem, 
contudo, referir o número de fontes 
que contemplam aquela parcela da 
província de Nampula. Wf 


