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Vendedores informais que 
operam no mercado do 
bairro Torone Velho, no 
posto administrativo N2, 
arredores da cidade de 
Quelimane, serão breve-
mente transferidos para um 
local identificado pelas au-
toridades municipais.  
 

A  medida  visa  reduzir  o 
risco de contrair doenças 
devido  a  elevada  ex-
posição  que  os 

vendedores  e  compradores  estão 
sujeitos, para além de que aquele 
mercado  informal  não  apresenta 
condições aceitáveis  apara a sua 
restruturação.  
       Segundo  Ernesto  Magareta, 
Vereador para a área de Activida-
des Económicas no Conselho Mu-
nicipal  de  Quelimane,  em causa 
estão as condições ambientais  não 
aceitáveis para o exercício de ac-
tividades  económicas,  com 

destaque para a venda de produtos 
alimentares perecíveis.  
       O mercado do bairro Torrone 
Velho funciona num entroncamen-
to  bastante  estreito,  próximo  a 
margem da jusante do rio Chipaca, 
local de difícil instalação de tuba-
gem para abastecimento de água 
potável, estando os comerciantes 
sem  acesso  ao  precioso  líquido. 
Aliado a este facto, o local está 
desprovido de um sanitário públi-
co.  
       Ernesto Magareta  disse  que 
estas  e  outras  condições  não 
dignas para a realização de activid-
ades económicas estão a ser re-
solvidas  a  passo  controlado  no 
sentido de proporcionar um ambi-
ente  de  negócios  com condições 
sanitárias seguras.  
       Os  vendedores  que  operam 
naquele mercado, além de reclamar 
a falta de água potável, dizem que 
a rede de abastecimento de energia 
eléctrica não chega até aquele lo-
cal. Queixam-se também da falta 

de recolha de resíduos sólidos. 
       “O Conselho Municipal  está 
ciente  das  necessidades  e 
dificuldades que aquele grupo de 
comerciantes  enfrenta  e  para 
aliviar o sofrimento, identificou-se 
um local onde estão a ser cons- 
truídos  sanitários  públicos  e  há 
tanques de água nas proximidades 
para  responder  a  demanda  de 
água” – disse Magareta.   
       O  processo  de  transferência 
dos vendedores está a ser ante-
cedido  de  uma sensibilização  de 
modo a consciencializar os mes-
mos sobre os riscos que correm 
naquele espaço. À posterior, a cada 
vendedor a ser transferido para o 
Ícidua, será alocado um espaço pa-
ra que possa erguer a sua banca.  
       “Dentro  das  possibilidades 
vamos construir algumas sombras 
para  que  os  vendedores  possam 
sentir-se  mais  acomodados,  caso 
contrário, cada um deles terá que 
usar  os  seus  próprios  meios”  – 
afirmou.  
       A  fonte  acrescentou  que  à 
semelhança  dos  vendedores  do 
mercado informal do bairro Torro-
ne  Velho,  serão  transferidos  os 
vendedores que fazem o comércio 
de peixe nas proximidades da pon-
te que dá acesso ao bairro Ícidua, 
para  um  mercado  criado  pela 
edilidade  no  bairro  do  mesmo 
nome.  
       Refira-se que o mercado FA-
EZA, vulgo FAE, ainda dispõe de 
espaços para a fixação de bancas.  
 

Texto: Sérgio Zacarias 
Fotos: Manuxo Soares 
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Beneficiários do PASP e funcionários do CMCQ na limpeza de Valas de Drenagem 

Na cidade de Quelimane 

 

Ernesto Magareta, Vereador para a área de Actividades Económicas no CMCQ 
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A equipa do Conselho Mu-
nicipal da Cidade de 
Quelimane (CMCQ) em 
masculinos venceu no últi-
mo sábado (5) a Univer-
sidade Pedagógica (UP), 
ambas de Quelimane, nas 
grandes penalidades. 
 

A  equipa da UP de 
Quelimane apareceu forte 
nas meias-finais. De for-
ma ofensiva, teve maior 

posse de bola durante os quarenta 
minutos para tentar “arrumar” o 
Conselho Municipal de Quelimane 
e apurar-se para a final.  
        Em contrapartida, o CMCQ 
mostrava o seu “punho” futebolís-
tico para tornar real o anseio de 
derrotar a UP, vontade de longa 
data.  
        Num empate a 4 bolas, as du-
as equipas foram para o prolon-
gamento, tendo a partida sido de-
cidida com a marcação das grandes 

penalidades. A vitória do CMCQ 
foi uma espécie de vingança, após 
as derrotas nos torneios passados. 
A “equipa verde” fez desta vez o 
seu melhor para qualificar-se para 
a final onde vai defrontar com a 
equipa da Direcção Provincial de 
Terra, Ambiente e Desenvolvi-
mento Rural da Zambézia. 
        No final do jogo frente a UP, 
o treinador da equipa do CMCQ, 
Emanuel Trindade, fez uma 

avaliação positiva do desafio. “Foi 
uma partida extremamente desafi-
ante e merecemos esta vitória”.  
        “Em primeiro lugar quero 
louvar o esforço dos jogadores que 
apenas só se encontram para re-
alizar o jogo, não tendo espaço pa-
ra treinos devido a natureza do 
trabalho. E queremos que a vitória 
conste no desempenho de cada um 
no Conselho Municipal”- comen-
tou Emanuel Trindade.  

Torneio da Função Pública em Futsal  
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O bairro Coalane, no Posto 
Administrativo N3, é forma-
do por casas que na sua ma-
ioria são de material precár-
io. Neste local, à semelhança 
de outros periféricos da 
cidade de Quelimane, as 
famílias têm muitas crianças 
e uma pequena renda.  
 

F oi neste ponto da urbe 
que funcionários do Con-
selho Municipal da 
Cidade de Quelimane 

(CMCQ) e  secretários  do  bairro 
prestaram solidariedade à família de 
senhor Eduardo Carvalho.  
         No último sábado (5), o grupo 
de funcionários do Conselho Munici-
pal e secretários do bairro do Coa-
lane fizeram a reabilitação e ampli-
ação da residência do senhor Edu-
ardo Carvalho, casado e pai de dois 
filhos menores.  
        O chefe do Posto Administra-
tivo N3, Manuel Rocha, disse que 

por se tratar de um munícipe com 
necessidades especiais, é preciso  
prestar total atenção, visto que 
está impossibilitado de exercer ac-
tividades que exigem muito esfor-
ço” – afirmou Manuel Rocha.  
        A família do senhor Eduardo 
Carvalho não tem uma fonte de 
excedente agrícola que lhe permita 

aumentar a sua renda, limitando-se 
para o consume familiar. 
         Dadas as dificuldades, o chefe 
do Posto e os secretários do bairro 
em coordenação com o Departa-
mento de Assistência Social no 
Conselho Municipal, angariaram 
recursos para prestar o apoio 
necessário.  

Para uma família carenciada: 
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 Poesia por Bélcio Mahoho  

MATAMOS O EMBONDEIRO DO ICIDUA 
 

Não tínhamos escolha  
Ele apenas pensava em si e mais ninguém 
Ele apenas floria pra os seus filhos e mais ninguém 
Não queria que do nosso caule brotasse alguma folha 
Por isso nós, lhe catanamos e encolhemos lhe naquela rolha 
 
Matamos o embondeiro de Icidua  
Aquele que apenas saia a rua  
A procura apenas de ver uma manha nua  
Pra assassinar e comer-lhe crua  
E nem se quer se preocupava se era de alguém ou  mesmo tua  
Por isso não tivemos escolha matamos e abandonamos-lhe 
 
Aniquilamos o embondeiro de Icidua mesmo espetando-lhe facas 
no peito 
Levamos machados e sangramos-lhe pois era nosso direito 
Ninguém lhe acudiu mesmo passando por perto 
Despimos-lhe a roupa e só depois teve seu susto 
Ao ver que tinha que devolver-nos tudo mesmo sendo lento a lento 
Quanto aos seus seguidores… Estes se esconderam no primeiro or-
valho 
 
Seus filhos clamaram piedade… mas demos-lhes fogo e ferro 
Sua esposa reclamou de pena …mas demos-lhe tudo pra aumentar 
seu choro 
Seus amigos pediram poupança…. Mas nós mostramos cicatrizes 
que ele nos fez furo por furo 
E desta vez não foi o embondeiro do Icidua que se enkatchassou de 
alegria, nem dançou a dança do feiticeiro 
Desta vez fomos Nós que vibramos naquele Bairro apois a morte 
daquele embondeiro 
Nossa árvore… Nosso Tumulo… 

        Sem avançar dados sobre o 
custo das obras de reabilitação e 
ampliação da casa do Senhor Edu-
ardo Carvalho, Manuel Rocha disse 
que foi possível o mínimo apoio me-
diante a mobilização dos secretários 
do bairro.  
        A Directora do Departamento 
da Acção Social no Conselho Mu-
nicipal, Hortência Agostinho, disse 
que o seu sector tem realizado di-
versas intervenções no âmbito da 
assistência social de modo a prestar 
o apoio necessário. Ciente disso, 
afirmo que tudo será feito tudo para 
angariar apoios em diversos bens 
alimentares, bem como utensílios 
domésticos.  
        Segundo Hortência, o objecti-
vo é mudar a realidade das famílias 
carenciadas, passando estas a viver 
em situação de segurança.  
        “A ideia é que elas comecem a  
desenvolver-se por estarem seguras e 
acreditamos muito que o nosso envol-
vimento, bem como o de voluntários, 
poderá ajudar a melhorar a vida de 
muitos munícipes de Quelimane” – 
explicou Hortência, para depois 
acrescentar que conta com a 
colaboração do Gabinete da Esposa 
do Edil na identificação de pessoas e 
famílias carenciadas.  
 

Texto: Sérgio Zacarias 
Fotos: Manuxo Soares 
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Decorrem desde a última 
terça-feira (2) actividades 
de limpeza na orla maríti-
ma, ao longo do rio dos 
Bons Sinais, levadas a cabo 
pelo Conselho Municipal da 
Cidade de Quelimane 
(CMCQ). Trata-se do cum-
primento do plano da 
edilidade para garantir a 
sanidade ambiental.  
 

A  limpeza   é   feita   por  
voluntários,  funcionários 
do Conselho Municipal e 
beneficiários  do  Pro-

grama de Acção Social Produtiva 
(PASP), implementado pelo Insti-
tuto  Nacional  de  Acção  Social 
(INAS)  em  coordenação  com  o 
CMCQ.  
        Foram cerca de 100 pessoas 
que juntos trabalharam para re-
tirar  da  orla  marítima,  volumes 
consideráveis de resíduos sólidos 
em quantidade não especificadas, 
com  destaque  para  materiais 
plásticos  e  de  vidro,  latas  de 
bebidas alcoólicas, entre outros. 
        Segundo  António  Mundeia, 

coordenador  das  actividades  no 
âmbito  da  implementação  do 
PASP,  a  equipa  realizará   as  
actividades  em  toda  a  orla  e 
recolhendo lixos que se encontra 
no chão e restos de materiais. 
         “A zona da marginal é um 
local muito utilizado pelos mora-
dores e turistas para a prática de 
exercícios e laser, por isso merece 
uma atenção especial por parte da 
administração  municipal”,  enfati-
zou António Mundeia.   
        O desenvolvimento sustentá-
vel e a adopção de práticas susten-

táveis, são extremamente  medidas 
necessárias, mas acima de tudo, é 
preciso  que  cada  cidadão  tenha 
uma maior atenção, preocupação e 
respeito pelas riquezas naturais. É 
nesse  contexto  que  António 
Mundeia lança o apelo para que os 
munícipes da cidade de Quelimane, 
o publico em geral e utente da Av. 
Marginal, façam o depósito do lixo 
nos contentores e lugares apropri-
ados, evitando assim o gasto de 
esforço  causado  pela  acção  hu-
mana.   
Texto e Fotos: Manuxo Soares 

Rios dos Bons Sinais 

António Mundeia, coordenador das actividades no âmbito da implementação do PASP 
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O Presidente do Conselho 
Municipal da Cidade De 
Quelimane (CMCQ) e a Di-
recção do Clube 1º de Maio 
reuniram na última quinta
-feira para falar de 
questões inerentes a sus-
tentabilidade da equipa, 
única representante da 
província da Zambézia.  
 
 

A  Direcção do Clube do 1º 
de  Maio  de  Quelimane 
apresentou  as 
dificuldades que o clube 

enfrenta, sendo elas financeiras e 
materiais.  Segundo o Secretário-
geral do Clube, Nazimo Adamo, 
houve um tempo que a direcção 
não conseguiu pagar salários de 
jogadores o que de certa forma 
interferiu negativamente no des-
empenho dos mesmos.  
        Manuel de Araújo, Presidente 
do Conselho Municipal, prometeu 
na ocasião dar o apoio necessário 
dentro  das  capacidades  da 

edilidade. De seguida, manifestou 
interesse de estabelecer um memo-
rando  de  entendimento  entre  o 
clube e o Conselho Municipal, o 
qual  deve merecer  atenção para 
que  constem  aspectos  que 
garantam  a  sustentabilidade  do 
clube 1º de Maio.  

        Foi  proposta  do  Presidente 
do Conselho Municipal, a realiza-
ção de um jogo amigável entre 1º 
de Maio de Quelimane e a equipa 
de  Blantyre,  inserida no âmbito 
das comemorações dos 75 anos da 
cidade de Quelimane.  
 

Texto: Sérgio Zacarias 
Fotos: Manuxo Soares 

Manuel de Araújo, Edil de Quelimane 



 

 10 



 

 11 



 

 12 

O Presidente do Conselho 
Municipal da Cidade de 
Quelimane, Manuel de 
Araújo, mostra-se optimis-
ta quanto ao arranque e 
êxito do processo de re-
censeamento geral  da  
população e habitação que 
decorre a escala nacional, 
desde 1 de Agosto até o dia 
15. 

 

G arantidas as condições mí-
nimas  para  que  o  censo 
decorra sem sobressaltos, 
Manuel de Araújo apela os 

moçambicanos,  os  munícipes  de 
Quelimane  em  particular,  maior 
envolvimento  neste  importante 
processo que contribui para uma 
melhor condução dos destinos do 
país,  especificamente no que diz 
respeito  à  definição  de  políticas 
habitacionais e de urbanização, de 

natalidade, de emprego e de desen-
volvimento, dentre outras. 
        O apelo foi lançado durante o 
inquérito realizado na residência 
do Edil no dia do arranque do cen-
so (1 de Agosto), onde a família foi 
recenceada.  
        “É um processo bastante im-
portante para o desenvolvimento 
do país no geral e a partir do mo-
mento  que  ficamos  a  saber  o 
número  da  população,  será 
possível por parte das instituições 
governamentais  e  não-
governamentais,   planear  e  pri-
orizar as acções inerentes a popu-
lação”  –  explicou  Manuel  de 
Araújo, para depois apontar as áre-
as de saúde, educação e assistência 
social  como  sendo  algumas  das 
áreas cujo planeamento das acções 
depende literalmente do conheci-
mento do número da população. 
 

Texto: Sérgio Zacarias 
Fotos: Domingos Francisco  

 

 

Censo 2017 
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É decorrente do memorando de entendimento 
celebrado entre o Conselho Municipal de 
Quelimane e a Associação dos Escritores 
Moçambicanos (AEMO), instituído em home-
nagem ao 21 de Agosto, Dia da Cidade de 

Quelimane. 
 

São admitidos ao concurso, cidadãos nacion-
ais com ou sem livro (s) publicado (s), resi-
dentes na cidade de Quelimane, podendo envi-
ar as suas obras para a AEMO, na Av. 24 de 
Julho - Maputo, ou endereçar para o Presi-

dente do Conselho Municipal de Quelimane até 
o dia 19 de Agosto. 
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Contacto: juliosilvamozbeat@gmail.com 
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C hegar no centenário é 
acumular anos de ex-
periência. Superar mo-
mentos de dificuldades 

e vibrar com as conquistas obtidas 
no decorrer da vida. É chegar na 
terceira idade e mesmo abandona-
dos em local longe da família não 
deixar a tristeza tomar conta. Al-
guns já nem têm tanta vontade de 

sorrir por causa das limitações, 
mas mesmo assim a vontade de 
viver é enorme. “Com uma expec-
tativa de vida média de 78 anos 
para homens e 86 anos para as 
mulheres, no meio dos habitantes 
de Quelimane, encontrei no bairro 
de Torrone Novo, uma senhora 
chamada MARIA RITA AUGUS-

TO, que nasceu em 1901 e tem 
neste momento 116 anos.  
         O mais caricato é que o seu 
aniversário é precisamente no dia 
22 de Agosto, um dia depois do 
aniversár io da c idade de 
Quelimane, o que significa que 
ainda irá assistir às festas das 
“botas do brilhante” dos 75 anos 
da cidade.  

Dr Júlio Silva, Antropólogo Cultural /Etnomusicólogo 
Embaixador da Cultura de Cidade de Quelimane 

O Fortim de Quelimane localizava
-se na povoação de Quelimane, ac-
tual cidade e capital da província 
da Zambézia, em Moçambique. Foi 
erguido à margem da foz do rio 
dos Bons Sinais para defesa 
daquele ancoradouro e remonta a 
uma fortificação de faxina e terra 
anterior aos meados do século 
XVIII, uma vez que em 1740 ben-
eficiava de obras então inter-
rompidas, e concluídas em 1764. 
Quinze anos mais tarde a estrutura 

encontrava-se em ruínas, quando o 
Governador de Moçambique, 
Baltasar Manuel Pereira do Lago 

(1765-1779), determinou que se 
fizesse  uma  nova fortificação, 
constituída por um parapeito para 
seis a oito peças de artilharia, situ-
ada próximo à barra, com a marca 
do Coronel António José de Melo. 

   FORTIM DE QUELIMANE  1 
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Lourenço do Rosário é um escritor 
moçambicano que tem dedicado a 
sua vida ao ensino Universitário. 
Nasceu em 1949, em Marromeu, 
província de Sofala, Moçambique, 
mas viveu muitos anos em 
Quelimane. No seu currículo como 
escritor, tem várias obras publica-
das,  algumas delas  como 

“CONTOS MOÇAMBICANOS”, 
“DO VALE DO ZAMBEZE”, 
“HISTÓRIAS PORTUGUESAS 
E MOÇAMBICANAS PARA AS 
C R I A N C A S ” , 
“SINGULARIDADES”, “A NAR-
RATIVA AFRICANA”, entre 
outras... É licenciado em Línguas e 
Literaturas Modernas, variante 
Português/Francês, pela Univer-
sidade de Coimbra, em Portugal, e 
Doutorado em Letras, especiali-
dade de Literaturas Africanas de 
Expressão Portuguesa, pela mes-
ma Universidade, desde Janeiro de 
1987. 
        Tem leccionado em várias 
instituições de ensino superior de 
renome internacional como: Uni-
v e r s i d a d e  d e  H a m b u r g o 
(Alemanha), Universidade de 
Milão (Itália),  Universidade   
Federal de Minas Gerais (Brasil), 

Universidade Nova de Lisboa 
(Portugal). É reitor da Univer-
sidade Politécnica e actualmente 
preside o Fórum Nacional do Me-
canismo Africano de Revisão de 
Pares (MARP). 

No bairro COALANE conheci um 
grupo de gospel, constituído por 
vozes fantásticas que me fizeram 
parar por muitos minutos e escutá-
los, O grupo pertence à “Igreja 
Evangél ica  de  Cristo em 
Moçambique” e é constituido por 
25 (vinte e cinco pessoas).  Segun-
do informação recolhida, este 
grupo foi fundado pelo senhor AL-
BERTO ANTONIO NAOMA há 
39 anos, passando de pais para fil-
hos. O actual maestro e coor-
denador (Zeferino Miguel) é um 
jovem talentoso que aprendeu a 
separar as tonalidades vocais de 
forma que o ouvinte sinta nos seus 
ouvidos, uma harmonia agradável 
e forte.   
        Nos últimos anos, dado ao 
seu trabalho rigoroso e cheio de 
vigor, o grupo tem sido convidado 
a participar em muitos eventos, 
tais como: Festival Nacional de 
Cultura, Festival de Gospel na 

casa da cultura de Quelimane, 

abertura de secçōes governamen-
tais, casamentos, etc. Gostaria de 
esclarecer aos leitores, o que é 
Gospel: Gospel é  entendido como 
um estilo de música dos cultos 
religiosos, que possui a sua origem 
na comunidade negra norte-

americana, caracterizando-se por 
uma harmonia simples, pelo 
gênero folclórico e pela intensa 
influência do blues.  
        Outro significado dado para a 
palavra “GOSPEL" faz referência 
a um dos quatro livros da Bíblia, 

   LITERATURA  2 

  MÚSICA - GOSPEL EM QUELIMANE  3 
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que conta a história de vida de 
Jesus Cristo.   
        Etimologicamente, Gospel é 
considerada uma supressão das 
palavras "God" e "Spell", ou seja, 
"Deus" e "palavra",  em 
português. A partir da mistura 
das palavras, teria surgido o 
termo "gospel", que significa, ao 
pé da letra, "palavra de Deus". O 
termo surgiu nos Estados 
Unidos, com os cultos que eram 
realizados. Ha vários anos que a 
música Gospel tornou-se num 
gênero musical para um grande 
público. 

Por algumas ruas da cidade 
encontrei vários vendedores de 
LANHO, ou seja o côco , que vão 
matando a sede e a fome a muitas 
pessoas que circulam pela cidade. 
É uma prática diária de muitos 
trabalhadores. A água de coco é 
um líquido rico em vitaminas, 
m i n e r a i s ,  a m i n o á c i d o s , 
carbohidratos, anti-oxidantes, 
enzimas e outros nutrientes que 
só fazem bem ao organismo, por 
isso esse líquido é tão especial e 
m u i t o  c o n s u m i d o  p e l o s 
quelimanenses. Ele sacia a fome, 
ajuda no funcionamento do 
intestino, facilita a digestão, o 
controle do níveis de glicemia no 
sangue, favorece as funções renais 
e a circulação sanguínea. No 
verão,  reduz a pressão arterial e 
risco de doenças cardíacas, 
protege contra vários tipos de 
câncer, fortalece o sistema 

imunológico e tem função 
antienvelhecimento. 
      Os especia listas  dizem 
também que a água de coco é 
diurética, isotônica e com alto 
índice de potássio, o que a torna 
um refresco perfeito para repor os 
nutrientes após a actividade física. 
É fonte de zinco e manganês, com 
alto poder antioxidante. Uma das 
qualidades mais importantes da 
água de coco é promover a 
hidratação, inclusive da pele, 
tornando-a mais bonita. Com 
tanta coisa boa, aconselho a todos 
e sempre que poderem, beberem 
uma água de lanho (côco). 

NAMULELE DE MAPIAZUA. 
N o  b a i r r o  M a p i a z u a  e m 
Quelimane , conheci um grupo de 
dança tradicional muito enérgico e 
de uma resistência incrível, execu-
tando a dança NAMULELE du-
rante 45 minutos sem parar.  O 
grupo surgiu em 2006, é formado 
por 22 mulheres de idades com-
preendidas entre os 11 aos 62 anos 
e três percussionistas que marcam 
o ritmo e os tempos fortes dos pas-
sos de dança.  
         O ritmo é muito contagiante 
fazendo com que as bailarinas cri-

em um círculo e vão dançando aos 
pares de forma que todas pau-
latinamente entrem no centro da 
roda. As habilidades na dança vão 
sendo variadas mediante cada dan-
çarina. Os tambores entrem em 
cadência num compass binário. Es-
ta dança é apresentada em 
cerimónias especiais (casamentos, 
baptizados e visitas de Estado. NA-
MULELE significa Criação / Edu-
cação / Crescimento, tudo relacio-
nado com o ser humano.  

   DANÇA TRADICIONAL   4

   ÁGUA DE LANHO (CÔCO)  5 



 

 

Locutor de rádio é o responsável 
por transmitir informações, fazer 
comentários, entrevistas, interagir 
com o público e apresentar propa-
gandas para ouvintes de determi-
nada estação radiofónica. É aquele 
que empresta a voz a um produto 
ou ideia. Estamos a falar concreta-
mente de PELÁGIO MATINA-
DA, que nasceu em 1979 em 
Quelimane. Aos 14 anos e sobre 
i n f l uê n c i a  de  s eu  i r mã o 

(funcionário da RM em Maputo) 
começa a dar os primeiros passos 
como locutor em Mocuba numa 
rádio comunitária, fazendo um 
programa infantil.  
        Depois de alguma experiencia 
ganha, regressa a Quelimane, indo 
trabalhar na rádio Paz da Igreja 
católica. Mais tarde, passa para a 
Rádio Moçambique como locutor 
da emissora provincial da Zambé-
zia.  

Ao longo de seis anos, produziu 
vários programas (Nossa discote-
ca; Programa interactivo nas 
madrugadas; disco radio – discos 
pedidos).  
        Mais tarde, decide abraçar um 
projecto aliciante na Rádio Zambé-
zia. Com um ar simpático e sereno, 
conta que dedicou uma grande 
parte da sua vida fazendo da rádio 
um dos instrumentos de divul-
gação cultural, prestando muita 
informação aos ouvintes e criando 
momentos de boa audição musical. 
A sua profissão paralela à rádio é 
de professor de geografia em In-
hassunge. 

As artes plásticas são caracteriza-
das, tal como as restantes artes, 
tanto global como individualmen-
te, pelo efeito recíproco da forma e 
do conteúdo. Na evolução dos esti-
los artísticos se verificam carac-
terísticas especiais de desenvolvi-
mento histórico.  
        Em cada época vivida em 
Quelimane assistiu-se a muitos es-
tilos característicos regionais 
(nacionais) e individuais, com evo-
lução própria e ligados a individu-
alidades artísticas isoladas. Neste 

caso concreto, encontro um artista 
quelimanense que usa como maté-
ria-prima o “ Arroz com casca”, 
“feijão Soloco” (feijão que se faz a 
mucapata) e “feijão manteiga bran-
co”. Seu nome é ABEL DANIEL 
CORREIA MENDES, de 23 anos, 
natural de Quelimane e vive no 
bairro Santágua. Conta que aos 17 

anos inicia a sua carreira de artista, 
fazendo taças com cafuro. Aprende 
novas técnicas com seu irmão mais 
velho e começa a desenvolver a 
arte de fazer quadros com se-
mentes. Confessa que demora no 
mínimo dois dias a fazer um quad-
ro médio, pois, se exige muita con-
centração e paciência.  

   A ARTE DE FAZER RÁDIO    6

   ARTÍSTA PLÁSTICO  7
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A ESCOLHA DA MULHER 
MAIS BONITA DE           
QUELIMANE  
 

Por haver tanta beleza natural desfilando pe-

las ruas da cidade de Quelimane e pelos bair-

ros, o Conselho Municipal convida a todas jo-

vens que se achem lindas a participarem no 

grande concurso “ BELEZA NATURAL”. 

Regras:  
 

1 – Ter idade compreendida entre 17 
aos 23 anos 

2 - Ter no mínimo 1.60 de altura e um 
peso que varia entre os 55kg a 65 kg. 

3 - Todas as candidatas devem se 
apresentar na Catedral Antiga junto 
do rio Bons Sinais, no dia 22 de Julho 
às 10 horas para a realização do pri-
meiro casting. 

Serão escolhidas as 50 jovens mais 
belas que passarão para a segunda 
fase de casting. 

4 - Na semana seguinte, das 50 candi-
datas apuradas, irá se escolher as trin-
ta (30) mais bonitas que passarão à 
fase seguinte. 

5 - Das 30 apuradas, serão escolhidas 
as quine(15) mais bonitas da cidade, 
nas quais serão apuradas 5 para a fi-
nal. 

6 - A final será realizada no dia da ci-
dade (21 Agosto) e o prémio será en-
tregue pelo presidente do Município 
de Quelimane.  

 

NOTA: As candidatas deverão se 
apresentar com trajes feitos pelos 
alfaiates, modistas ou estilistas da 
nossa cidade.  

Os ornamentos de beleza que as can-
didatas irão usar (brincos, pulseiras e 
colares), terão de ser de artesanato. 

As candidatas terão o voto popular e 
também de um júri especializado 
(Fotogénica, porte corporal, estética 
feminina, naturalidade). 
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Para participar é extremamente simples: 

  

1 - Tire as fotos que desejar e escolha cinco (5).  

2 - Dirija-se a uma casa de revelação fotográfica e 
mande-as revelar no tamanho 10x15. 

3 – Coloque as 5 fotos já reveladas num envelope. 

4 – Coloque o seu nome e o seu contacto e entre-
gue no Departamento de Comunicação e Imagem 
do Município (Sr. Sérgio Zacarias).  

 

A escolha da melhor foto será anunciada pelo Pre-
sidente do Município no dia da cidade (21/Agosto).  

 

Devido às novas tecnolo-
gias móveis e não só, ti-
rar uma foto tornou-se 

numa prática constante 
nesta cidade e no mundo. 

Dado a esse facto, o De-
partamento de Cultura 
do Município criou um 

concurso da melhor foto-
grafia da cidade de Que-

limane. Este concurso fa-
rá parte das celebrações 

dos 75 anos da cidade.  
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O  Conselho Municipal da Cidade de Que-
limane lançou no dia 21 de Abril, a pri-
meira revista sobre o carnaval de Que-
limane. O evento aconteceu em paralelo 

ao início do Carnaval do Brilhante, edição 2017.  
         
Ao todo, são 42 páginas de conteúdos diversifica-
dos de cultura que dão corpo a revista que é a pri-
meira a nível nacional. 

Imposto Pessoal Autárquico; Imposto Predial Autárquico; Imposto sobre veículos; 
Imposto Autárquico de SISA; Taxa sobre Actividade Económica (TAE); Reclames Lumi-
nosos e não luminosos; Entrada e descarregamento de camiões; Livretes de velocípe-
des com e sem motor; Livretes de Circulação; Licença de Transporte Escolar e outros.  

Para mais informações contacte o Sector de Receita e de Fiscalização no Conselho 
Municipal nas horas normais de expediente.  

Av. Josina Machel, Quelimane. Telefax: (+258)24213218 

O Conselho Municipal da Cidade de Quelimane iniciou a                                  

03 de Janeiro a cobrança de seguintes impostos e taxas: 

A revista pode ser adquirida na Secretar-

ia do CMCQ ao preço de 500,00Mts 



 

 

 

República de Moçambique 
Município de Quelimane 

Conselho Municipal 
 

O Conselho Municipal da Cidade de Quelimane iniciou a  3 de Janeiro de 2017,                                   

a cobrança dos seguintes impostos:  

 Imposto Pessoal Autárquico; 

 Imposto Predial Autárquico; 

 Imposto Sobre Veículos Automóveis; 

 Imposto Autárquico de SISA; 

 Taxa Sobre Actividades Económicas (TAE); 

 Reclames Luminosos e Não Luminosos; 

 Entrada e Descarregamento de Camiões; 

 Licença de Velocípedes com e sem motor; 

 Livretes de Circulação; e 

 Licença de Transporte Escolar e Outros. 

Nota: Findo o prazo estabelecido para a cobrança dos impostos e Taxas acima citadas, o munícipe está sujeito a multas. 

Para mais informações, contacte os Sectores de Receitas e Fiscalização 
respectivamente, no Conselho Municipal da Cidade de Quelimane. 

    DISCRIÇÃO    AGRUPAMENTO    PERIODICIDADE 

Imposto Predial Autárqui-
co (IPRA) 

IPEA para Habitação corresponde a 
0.4% do valor do Imóvel; 
IPRA Comércio Corresponde a 0.7% 
do valor do Imóvel. 

DE Janeiro a Junho; 
Julho a Dezembro. 

Imposto Sobre Veículos  De Janeiro a Março 

Imposto Autárquico de 
SISA 

 No acto de compra do 
Imóvel 

Imposto Pessoal Autár-
quico 

 De Janeiro a Dezembro 

Taxa de Actividades Eco-
nómicas 

 Paga em 3 prestações 
1ª – De Janeiro a Março 
2ª – De Abril a Junho 
3ª – de Junho a Setembro 



 

 

 

 

Os contentores de lixo instalados em diversos locais da 

cidade de Quelimane, continuam sendo alvo de vandali-

zação e queima do lixo nos contentores. A destruição 

desses recipientes, utilizados para que as pessoas con-

dicionem de forma correcta o lixo, causa prejuízos 

enormes para a cidade e aos cofres públicos, pois tira 

dos munícipes a opção de jogar o lixo no local adequa-

do, provocando desta forma a poluição do meio ambi-

ente. De lembrar que esses bens públicos são adquiri-

dos com impostos pagos pelos cidadãos e devem ser 

cuidados pela população. 

O Conselho Municipal da Cidade de Quelimane apela a todos 

os munícipes desta urbe que abandonem esta prática. 



 

 


