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O Conselho Municipal da 
Cidade de Quelimane 
(CMCQ) leva a cabo um 
programa de intensificação 
de limpeza de valas de dre-
nagens e recintos de diver-
são de crianças com vista a 
promover a saúde pública e 
preservação das infra-
estruturas públicas. Com 
esta iniciativa, também 
pretende-se evitar futuros 
casos de doenças e inunda-
ções nos bairros da urbe.  
 
 

N a manhã do último sá-
bado (15), foram reali-
zadas acções preventi-
vas no mercado Flo-

resta, vulgo mercado Lixo, e no 
mercado Brandão que consistiram 
na retirada de resíduos sólidos di-
versos nas valas construídas nas 
proximidades para permitir me-
lhor escoamento de águas residu-
ais e pluviais.  
        No parque infantil do bairro 
Namuinho, os funcionários actua-
ram na limpeza do campo para 
permitir que as crianças possam se 
divertir num ambiente limpo e se-
guro. 
        Em declarações à Bons Si-
nais, o Director de Saneamento, 
Água e Energia, Xavier de Sousa 
Rego, disse que através da partici-
pação dos funcionários e do grupo 
de senhoras que actuam nas activi-
dades de limpeza no âmbito do 
Programa de Acção Social Produ-
tiva (PASP) implementado pelo 

Instituto Nacional de Acção Social 
(INAS) em coordenação com o 
CMCQ, está a ser possível retirar 
elevadas quantidades de resíduos 
sólidos nas sarjetas e valas de dre-
nagem com água estagnada. Disse 
ainda que constam do plano, a rea-
lização de campanhas de sensibili-
zação periódicas, no sentido de 
persuadir a população a manter 
uma postura correcta, no tocante 
ao acondicionamento do lixo e pre-
servação dos esgotos e valas de 

drenagem. 
        Por seu turno, a vereadora 
para a área de Saneamento, Ambi-
ente e Mudanças Climáticas, disse 
que a existência de resíduos sóli-
dos nas valas de drenagem e sarje-
tas tem sido as principais causas 
das inundações e surgimento de 
enfermidades com realce para a 
malária e a cólera.  
        Para a responsável, é urgen-
temente necessário que se tomem 
em consideração as medidas estra-
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tégicas de saneamento integradas 
ao processo de adaptação as mu-
danças climáticas nesta circunscri-
ção, dado que as características 
geográficas da cidade de Quelima-
ne demandam maior cuidado pelo 
saneamento e preservação infra-
estrutural.   
        Ascensão Chauchane, Coor-
denador de Projectos no Conselho 
Municipal, disse que “ao realizar-
mos essas actividades de limpeza 
nas valas de drenagem próximas 
aos mercados estamos a contribuir 
para a educação cívica dos muníci-
pes, particularmente aos vendedo-
res dos mercados que no final das 
suas actividades alguns acabam 
deitando diversos resíduos sólidos 
nas valas, prejudicando o normal 
escoamento das águas”.  

        Para a fonte, deste modo es-
tar-se-á a transmitir as experiên-
cias práticas de como e onde con-
dicionar o lixo, bem como contri-
buir na educação cívica.  

        De referir que a rede de dre-
nagem responde a cerca de 60 por-
cento da demanda por escoamento 
de águas residuais e fluviais.  
 

Texto: Sérgio Zacarias 
Fotos: Redacção  

 

 

Funcionàrios do CMCQ na limpeza do Parque Infantil do Bairro Namuinho, Posto Administrativo No 5 
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A Polícia da República de 
Moçambique (PRM) deteve 
dois indivíduos de idade 
compreendida de 25 e 30 
anos, residentes na cidade 
de Quelimane, acusados de 
burlar cidadãos nas caixas 
de transacções automáticas 
dos bancos (ATM), roubo 
de diversos bens nas resi-
dências e assaltos na via 
pública.  

O s infractores foram con-
duzidos às celas da 3ª 
esquadra da PRM da ci-
dade na última terça-feira 

(11). Segundo a PRM, trata-se de 
uma quadrilha composta por três 
indivíduos, um dos quais foragido, 
que nas suas incursões transporta-
vam-se numa viatura ligeira de 
marca Nissan March com a chapa 
de matrícula AFM 713MC. No 
interior da viatura foram encon-
trados diversos bens, nomeada-
mente, um televisor plasma, apare-
lhagem de som, celulares e uma 
carteira contendo cartões bancá-
rios em número não especificado. 
       Os visados faziam-se passar 
por pessoas de boa-fé para auxiliar 

os cidadãos incautos ou com difi-
culdades para operar as ATM´s e 
os modos de actuação da quadrilha 
consistiam em trocar os seus car-
tões com os das vítimas e seus res-
pectivos códigos. A posterior, usa-
vam os cartões pilhados para fazer 
compras através de POS´s e reali-
zar transferências de dinheiro para 
contas bancárias próprias. 
       Miguel Caetano, porta-voz do 
Comando Provincial da PRM na 
Zambézia, disse que a detenção foi 
possível mediante operações reali-
zadas pela polícia à nível da cida-
de, após denúncias feitas por cida-
dãos lesados. 
       “A polícia seguiu pistas visto 
que momentos antes da detenção, 
os burladores foram a uma das cai-
xas do BCI onde efectuaram um 
movimento de 21 mil meticais e o 
dono do cartão recebeu a notifica-
ção por via de SMS referente a 
operação bancária. Este contactou 
de imediato a PRM que por sua 
vez accionou mecanismos para 
neutralizar os indiciados. A qua-
drilha foi interpelada na zona de 
Águia, no centro da cidade de 
Quelimane, depois de ter efectuado 
o levantamento. Na ocasião, um 
dos integrantes pôs-se em fuga” – 

disse Miguel Caetano para depois 
acrescentar que diligências estão 
em curso no sentido de neutralizar 
o foragido.  
       Ivo Carlos, um dos detidos, 
confessa o crime e disse que com-
participou com roubo de bens. 
Contudo, afirmou que só vai se 
pronunciar e detalhar os crimes 
cometidos pela quadrilha perante a 
justiça. 
       Por seu turno, o outro inte-
grante da quadrilha, cujo nome 
não nos quis revelar, nega as acu-
sações que pesam sobre si ao afir-
mar que “apenas foi alugado para 
acompanhar os clientes e não sabia 
que os mesmos acabavam de prati-
car um crime”.  
       Alega que é apenas taxista e 
foi contactado pelas 4 horas da 
madrugada para lhes transportar 
do Instituto Lugenda à Torrone 
de modo a carregar um televisor. 
Momentos depois ficou surpreso 
ao ver a presença da polícia, que o 
questionou sobre os bens roubados 
que transportava. Este explica que 
não tinha nenhuma margem de 
desconfiança porque um deles é 
amigo do seu sobrinho e nunca 
ouvi relatos de má conduta. 
 

Texto: Sérgio Zacarias 

Em Quelimane 
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Munícipes residentes no 
bairro Sampene-B, perife-
ria da cidade de Quelima-
ne, no Posto Administrati-
vo N3, em coordenação 
com o Chefe do Posto, deci-
diram reconstruir uma 
ponte antiga que apresen-
tava riscos aos moradores 
devido as suas péssimas 
condições. 
 
 

S egundo moradores entre-
vistados pela nossa re-
portagem a ponte estava 
no estado degradado a 

mais de seis meses, dificultando a 
passagem dos moradores para os 
diversos pontos da cidade, bem 
como o acesso para os alunos de 
uma escola primária próxima.  
      Segundo Manuel Rocha, Chefe 
do Posto Administrativo, a ponte 
tinha sido erguida pela população 
que mediante contribuições adqui-
riram localmente madeira e tron-
cos para a sua construção, contu-
do, a mesma foi assolada pela ero-

são da jusante do rio Namuinho. 
       A locomoção, facto que é de 
direito de todos cidadãos e no caso 
é obrigação do Conselho Munici-
pal garantir o tráfego nas ruas e 
estradas vicinais que pertence ao 
município. Foi tomando em consi-
deração a este direito que Manuel 
Rocha procurou parceiros na sua 
jurisdição um empresário local 
disponibilizou sua viatura para o 
carregamento e transporte de 

troncos de coqueiros doados por 
munícipes.     
      Os moradores daquele bairro 
dizem estar satisfeito pelo esforço 
empreendido conjuntamente, con-
tudo, pedem que o Executivo Mu-
nicipal tome providências e agir 
sem medir esforços para que se 
construa uma ponte de raiz capaz 
de garantir a segurança de transi-
tabilidade por longo período.  
 

Texto e Fotos: Sérgio Zacarias 

Em Quelimane 

Ponte reconstruida pelos moradores  

Ponte reconstruida pelos moradores  
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O  Conselho Municipal da 
Cidade de Quelimane re-
cebeu na última quinta-
feira (13), a Directora 

Nacional de Habitação e Urbani-
zação, Maria Sofia dos Santos, a 
Directora do Projecto de Adapta-
ção das Cidades Costeiras (CCAP), 
Maria Orlanda Bata, acompanhada 
pelos técnicos do projecto e a Con-
selheira Técnica da USAID, Regi-
ão Norte, Sharmila Moiana, para 
juntos realizar uma visita ao Mo-
delo de Casas Resilientes as Mu-
danças Climáticas que se encontra 
em implementação no bairro Icí-
dua, periferia da cidade de Que-
limane.  
        No âmbito da visita foi con-
textualizado o processo de desen-
volvimento do modelo de constru-
ção das casas, onde foi destacado o 
uso de madeira de coqueiro afecta-
do pela doença de amarelecimento. 
        Além das casas resilientes, 
foram visitados os bairros vulne-
ráveis da cidade, nomeadamente, 
Manhaua e bairro Novo, onde foi 

observado o nível de vulnerabili-
dade e debatidas questões a ter em 
conta no processo de urbanização 
para adequar as construções às 
novas exigências dos padrões de 
construção visando maior resiliên-
cia a inundações, cheias e ventos 
fortes.  

        O Executivo Municipal 
acompanhou as actividades, tendo 
mostrado agrado pelo empenho 
empreendido de forma multissec-
torial, para o bem-estar da popula-
ção, em particular a que vive em 
bairros de maior vulnerabilidade 
aos efeitos das mudanças climáti-
cas.  

Modelo de Casas Resilientes às Mudanças Climáticas  

 

Visita às obras de construção  

Visita às obras de construção  
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Poesia por Bélcio Mahoho  

REZEM COMIGO 
Rezem comigo  

Pra que enterrem todos os santos com língua de ouro 

Para que coramos a Jerusalém mesmo não saindo desta Terra  

Para que se ofereça diplomas a quem mereça tê-los  

Morra-se na Hora e lugar certo  

Castiguem os fabricantes de trigo com sabor a veneno 

Lance-se ao Ceu as estrelas e não esconde-se a lua  

Meus irmãos rezem comigo 

 

Rezem comigo 

Para que as capelas terminem com enfermidades  

E não colham tudo o resto dos enfermos  

Carreguem todas as mortes pra o cemitério  

E não levem a boda todas lagrimas de famintos  

Enchem o estomago dos maninhos por comida  

E não por lixo 

Abra-se a boca pra desinfetar sinfonias 

E leve-se a eternidade exemplos de gente a cor do Azul do Ceu  

Feche-se de txovas pra todos e não de Voos pra poucos  

Marimbe-se cantarolando quando o futuro abraça nossas mentes 

E se cruze as azagaias em demónios e não em justos 

Rezemos pra que lucifer tenha azas brancas  

E pra que Judas tenha sido uma lenda 

Rezemos mães e pais  

Minha Honra… Minha oração 
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Contacto: juliosilvamozbeat@gmail.com 
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Tenho reparado no meu trabalho 
de investigação,  que o povo 
quelimanense no seu dia a dia, 
recebe muita gente vindo de 
outros distrítos, diversas atitudes 
culturais que vão se misturando e 
criando novas vivências e 
coloridos diferente nos bairros.  
Atravéz dessas chegadas e 
partidas de pessoas, muitas 
circulam por Quelimane usando o 
famoso Taxi-bicicleta e nota-se 
q u e  a s  c o n s c i ê n c i a s  d o 
c o m p o r t a m e n t o  c u l t u r a l 
diversificado, vai fazendo crescer 
o bom desenvolvimento da 
tolerância e melhor compreensão.  
        O Quelimanense, povo 
hospitaleiro, visa não mudar 
comportamentos do outro, mas 
sim,  aumentar a aceitação e a 

compreensão das ati tudes 
culturais de cada um, deixando 
que nasça novos conceitos e 
vivências.  
 

1. MÚSICA  
 Ao falar da nova música em Que-
limane, obrigatoriamente teremos 
que falar de um, jovem músico 

conhecido por DOLLY GANY. 
Conta-nos que desde muito jovem 
e por influência dos irmãos mais 
velhos, começa a interessar-se 
pela música. Com o passar dos 

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



 

 

anos, a sua evolução musical tor-
nou-se visível o que o levou a 
juntar-se aos familiares e compa-
nheiros de infância a criarem uma 
banda musical, a qual deram o 
nome “OS GARIMPEIROS”. 
Juntamente com o seu irmão Ney, 
compõe alguns temas que foram 
incluídos na gravação do primei-
ro CD editado e comercializado. 
Com a banda, fazem várias via-
gens a nível Nacional e para Ma-
cau (Asia).  

 

2. ARTESANATO – CO-
LARES E PULSEIRAS  

Pelas ruas da cidade de Quelimane 
encontramos alguns jovens de mo-
chila às costas vendendo variadís-
simas peças de artesanato (colares, 
pulseiras, brincos, etc.). É de lem-
brar que o artesanato são peças de 
arte realizada por artesãos que 
manualmente realiza trabalhos, 
sem recorrer a máquinas nem a 
processos automatizados. Não 
existem, por conseguinte, duas 
peças de artesanato exactamente 
iguais.  
        A pergunta que me ficava na 
ponta da minha língua enquanto 
observava cada peça de arte, era a 
seguinte: De onde virá   esses 
lindas peças de artesanato, feitas 
com conchas, missangas, búzios, 
pau-sabão, pau preto e outros 
materiais?.... quem as faz ? 

Rapidamente obtive, obtive a 
resposta, descobrindo que os 
vendedores  que caminham pelas 
ruas da cidade de Quelimane, são 

originários de Pemba, artesōes de 
profissão que fazem parte de 

grupos de artesōes de alguns 
bairros de Pemba. Quando 
conseguem fabricar um número 
razoável de peças de artesanato, 
m e t e m - s e  n o  c h a p a - 1 0 0 
(transporte colectivo) e viajam  
por várias cidades  moçambicanas.  
         Podemos defeni-los como 

artesōes – nomadas, grandes 
habilidosos, empreendedores, que 
enfrentam diversas necessidades 
nessas longas deslocações, com o 
objetivo de conseguirem vender os 
seus produtos e seguidamente, 
enviarem algum dinheiro para 
sustento de suas famílias.  
         C o m  u m  o l h a r 
envergonhado, um deles me 
confessou que em cada cidade 
tentam ter o apoio de amigos ou 
conhecidos para poderem dormir e 
tomar banho, e as fracas refeições 
resultam de sobras ou do pequeno 
lucro . Um deles, com um olhar de 
jovem batalhador e humilde me 
diz: Se os fregueses soubessem o 
que sofremos para conseguir 
chegar aos locais, vender e 
sobreviver, nunca nos pediriam 
para baixar os preços das nossas 
obras de arte, até fariam questão 
de nos ajudar comprando sempre 
uma peça. 

3. HOMENAGEM – 
AO POETA E À SUA 
POESIA  

Eduardo White.  Nasceu em 
Quelimane em 1963. Foi membro 
da Associação dos Escritores 
Moçambicanos - AEMO. Perdeu a 
vida em 24 de Agosto de 2014. A 
sua poesia está exposta no museu 
Val-du-Marne em Paris desde 
1989. Em 2001 foi considerado em 
Moçambique a figura literária do 
ano. Em 2013 venceu o Prémio 
Literário Glória de Sant’Anna. No 
concerto de comemoração dos 35 
anos de carreira de Rui Veloso, 
realizado a 6 de novembro de 
2015, o músico estreou uma 
canção chamada Do Meu País com 
letra do poeta moçambicano 
Eduardo Costly-White. Durante 
toda a sua vida escreveu diversos 
livros: Amar sobre o Índico (1984) , 
Homoíne (1987), “País de Mim 
(1990); Prémio Gazeta revista 
Tempo, Poemas da Ciência de Voar 
e da Engenharia de Ser Ave (1992); 
Prémio Nacional de Poesia, Os 
Materiais de Amor Seguido de O 
Desafio à Tristeza (1996), Janela 
para Oriente (1999), Dormir com 
Deus e um Navio na Língua (2001); 
bilingue português/inglês; Prémio 
Consagração Rui de Noronha 
(Editora Labirinto), As Falas do 
Escorpião (novela; 2002), O Homem 
a Sombra e a Flor e Algumas Cartas 
do Interior (2004), O Manual das 
Mãos (2004); Grande Prémio de 
Literatura José Craveirinha, 
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Prémio TVZine para Literatura, 
Até Amanhã Coração (2007), Dos 
Limões Amarelos do Falo, às 
Laranjas Vermelhas da Vulva 
(2009); Prémio Corres da Escrita, 
Nudos (2011), Antologia da sua 
obra poética, O Libreto da Miséria 
(2010-2012), A Mecânica Lunar e A 
Escrita Desassossegada (2012), O 
Poeta Diarista e os Ascetas 
Desiluminados (2012) Prémio 
Glória de Sant’Anna, Bom Dia, 
Dia (2014). Este poeta e escritor é 
merecedor de algo gigante na sua 
terra Natal ...  
 

4.GASTRONOMIA  

Cozinheiro ou Cozinheira é a 
profissão relacionada às pessoas 
que trabalham preparando refei-
ções. Esta profissão tem dado o 
sustento de muitas famílias, pois 
colocar um delicioso prato na me-
sa não é para qualquer um. En-
contramos uma das cozinheiras 
mais procuradas da Zambézia que 
participa em quase todos os festi-
vais Nacionais de Cultura e a sua 
barraca é sempre a preferida. Fa-
lamos concretamente da senhora 
JOSEFA que resolveu colocar na 
mesa algumas das suas especiali-
dades.  
        Estamos a falar do PEIXE 
BAGRE que foi preparado de du-
as formas, um grelhado e outro 
preparado com côco (que delicia). 
Foi tudo acompanhado com mas-
sa de mandioca (chima) e um mo-
lho com ervas aromáticas e um 
piri-piri fresco. 

Aconselho a irem a Nicuadala que 
fica muito perto de Quelimane à 
barraca desta senhora. E acredi-
tem que não vão se arrepender.  
 

5. CARNAVAL – A 
GRANDE RAINHA DE 
2017 
A candidata VITÓRIA JOSÉ MA-
NUEL COMPANHIA, de vinte 
anos de idade, mais conhecida por 
“ÀGUA”, dançou, sambou, brilhou, 
encantou e venceu o grande troféu 
da Rainha do Carnaval 2017. Na 
conversa com a nova Rainha, con-
tou que nasceu em Maganja da 
Costa e que veio para Quelimane 
aos oito anos para viver com sua 
mãe no bairro Torrone-Velho. 
Desde essa altura que fazia questão 
de participar nos carnavais escola-
res, nos quais lhes fez ganhar o 
espírito de competição. Participa 
em 2014 e 2015 em carnavais ante-

riores dando sempre o seu melhor. 
Em 2017 é convidada pelo grupo 
SAMBAS DE QUELIMANE para 
ser desfilar como rainha do grupo .  
O resultado foi de vencer como a 
grande Rainha do Carnaval de 
2017. Actualmente participa como 
actriz num filme que breve será 
apresentado. 

 

6. RELIGIŌES EM 
QUELIMANE  
Religião é uma fé, uma devoção 
a tudo que é considerado sagrado. 
É um culto que aproxima o 
homem das entidades a quem são 
atribuídas poderes sobrenaturais. 
É uma crença em que as pessoas 
buscam a satisfação nas práticas 
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religiosas ou na fé, para superar o 
sofrimento e alcançar a felicidade. 
Religião é também um conjunto 
de princípios, crenças e práticas de 
doutrinas religiosas, baseadas em 
livros sagrados, que unem seus 
s e g u i d o r e s  n u m a  m e s m a 
comunidade moral, chamada 
Igreja.Todos os tipos de religião 
têm seus fundamentos, algumas se 
baseiam em diversas análises 
filosóficas, que explicam o que 
somos e porque viemos ao mundo. 
Outras se sobressaem pela fé e 

outras em extensos ensinamentos 
éticos. Em Quelimane temos o 
Cristianismo que vem da palavra 
Cristo, sendo uma doutrina que 
acredita que Deus é o criador do 
universo e de toda a vida do pla-
neta.  

Temos também uma forte 
presença do Islamismo, sendo o 
Islã uma palavra árabe que 
significa submissão, aqueles que 
obedecem Alá. O que aceita a fé do 
is lamismo é  chamado de 
muçulmano que segue o livro 
sagrado chamado  Corão, onde a 
palavra de Deus foi revelada ao 
profeta Maomé. O templo dos 
muçulmanos é a mesquita.  

Existe também em Quelimane 
uma grande comunidade ligados à 
Igreja Universal do Reino de 
Deus.  É uma religião Evangélica 
afro-brasileira que também se im-
plantou nesta cidade e segue as 
suas estratégias de crescimento 
num movimento de batalha espiri-
tual e teologia da prosperidade, 
reagindo mais ao espiritismo e ao 
catolicismo.  

Existe também outras pequenas 
igrejas no centro da cidade e em 
diversos bairros com característi-
cas evangélicas e várias com a 
evangelização falada em chuabo. 
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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. 



 

 


