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PERIGO À VISTA
 Situação

 de domingo
 fez soar alarme,

 moradores
apreensivos

moscas
Porto de Quelimane às
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Depois do episódio de domingo

Prédio Monteigiro é um perigo 
Sociedade

•         Equipa conjunta reúne-se com moradores, mas sem nada em concreto

O prédio Monteigiro, 
travessia do Zambeze na 
cidade de Quelimane, 

pode ser um grande         perigo 
quer para os residentes e      
cidadãos no geral que procuram 

serviços por aquela local.
Depois do que aconteceu no 
domingo, onde uma     parede 
lateral cedeu tendo        criado 
danos materiais a duas                 
viaturas de particulares,        
conforme     avançámos nas 
nossas páginas das redes     
sociais.

As imagens mostram várias 
fissuras, perante um    desleixo 
total dos moradores que só se 
preocuparam em vir ao público 
depois do sucedido.

Reunião sem nada de concreto
Horas após a queda da parede 
lateral, entidades como          
Concelho Autárquico, Obras 
Públicas, Serviço Nacional de 
Salvação Pública (SENSAP), 
Polícia da República de 
Moçambique e Moradores, 
reuniram-se para juntos 
analisarem vários factores.
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No encontro, os moradores        
como de sempre                       
apresentaram várias    queixas, 

mas nada de          concreto para 
sua resolução.

Aliás, a coisa mais visível foi de 

colocar fitas isoladoras como 
forma de sinalizar o      perigo para 
a população que passe     por 
aquele local.

Momentos depois da reunião, 
Hélder da Conceição 
representante dos                      
moradores, disse em    Exclusivo 
ao Diário da Zambézia que        
esperava da reunião uma      
garantia do lado do governo     
sobre a reabilitação da parte 
afectada para não trazer mais 
danos, mas segundo disse,         
essa expectativa foi gorada.

Conceição lamenta o facto de     
não ter visto nenhuma das 
entidades a disponibilizar-se em 
resolver o problema. “Esta      é 
uma questão de emergência          
e que deveria ter um           
tratamento especial” – lamentou 
o representante  dos                  
moradores que falou                ao 
DZ.

Director das Infraestruturas 
não quis falar

No local e em representação do 
Concelho Executivo Provincial 
(CEP), estava o director        
provincial de Infraestruturas da 
Zambézia, Fernando Maingue.
Quando confrontado com essas 
lamentações dos moradores, 
Maingue disse que não tinha 
autorização para se                    
pronunciar à imprensa. 

CAQ em promessas evasivas
Por seu turno, Carlos Jackson, 
Vereador para área                 
Institucional no Concelho 
Autárquico de Quelimane e  em 
representação do Presidente da 
autarquia, disse ter           
acompanhado com muita 
preocupação a situação, mas 
sendo aquela situação        
imprevista, ainda há     que        
sentar e avaliar vários      factores.

Para tal, Jackson diz que a 
edilidade vai continuar a         
trabalhar com os moradores do 
prédio para juntos     encontrarem  
uma solução. "O que                                        
se     fez neste momento é            
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Quelimane

Depreciação da madeira deixa o Porto às moscas
Economia

cancelar a entrada principal 
para evitar o pior, uma vez que, 
parte da placa que sobrou no 
prédio pode    ceder há qualquer 

momento"- explicou a fonte. 

Refira-se que o prédio (maior 
parte) anda em imundície     

bastante grave e alguns    
moradores convivem com essa 
situação já lá vão anos.  (Joaquim 
Chibalo)

•         Governo reconhece, mas sem soluções à vista

O Porto de Quelimane 
continua às moscas, 
mesmo após o esforço do 

governo em tentar rentabilizar 
conforme havia       sido 
demonstrado  no encontro tido 
com    operadores florestais, que     
olhavam para a madeira como       
principal fonte de exportação   e    
que passaria pelo Porto de 
Quelimane.
Mas com a depreciação do preço 
dos produtos florestais, o     
interesse em exportar madeira a 
partir do Porto de Quelimane     
ficou para trás.

A olho nu é possível ver um       
Porto sem quase nada,    mesmo 
os camiões que outrora    vinham 
de outras partes como                      
Malawi, reduziram sua                 
entrada.
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Atento a este cenário, o Diário da 
Zambézia ouviu o director do 
Serviço Provincial do 
Ambiente(SPA), para junto dele 
compreender dos fracassos 
registados nesta actividade.

Tito Alcides  reconheceu que o 
maior problema  foi a depreciação 
do preço da madeira no mercado 
internacional, razão pela qual, os 
operadores não conseguiram    
usar o Porto mesmo com a 
redução dos custos operacionais 
que o governo decidiu                  
bonificar.

Por outro lado, o SPA  explicou 
que “há mais preferência dos 
compradores em exportar a 
madeira em casca“– explicou 
Alcides.

Segundo o director e apesar desta 
crise em que o Porto se            
encontra, houve ainda uma 
operadora que tentou a sorte, 
exportando cerca de 220 
contentores de madeira no ano 

passado, mas por    fim, o 
madeireiro achou que saiu a 
perder, ou seja, não teve os 
ganhos que esperava 

Numa outra abordagem, o nosso 
entrevistado afirmou que           
mesmo com as novas medidas 
tomadas no processo de 
empacotamento da madeira e 
diminuição das    taxas de 
exportação no Porto de 
Quelimane, muitos operadores 

florestais na província da 
Zambézia, ainda preferem 
exportar o seu produto    nos 
Portos da Beira e Nacala.

Nesta conversa, o SPA deixou 
uma garantia segundo a qual, as 
instituições gestoras do      Porto 
vão continuar a trabalhar em 
busca de novas medidas que 
sejam sustentáveis tanto para        
os exportadores como para os 
operadores.

Entretanto, a nossa reportagem 
conversou com Hassan       
Nassour, gestor de uma empresa         
do ramo madeireiro o qual    
explicou      que se tudo correr  
bem, neste    presente ano       
(2021), a sua firma fará      
exportação  do  produto no          
Porto de Quelimane, por 
considerar os custos de       
transporte e exportação     
reduzidos, mas lamenta não    
saber ainda    até que ponto os      
tais preços baixaram. (Carla da 
Silva)

Justiça pelas próprias mãos em Pebane 

Suposto ladrão linchado fora das incursões 
Sociedade

Simulação
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Um homem de 32 anos de 
idade cujo nome não 
tivemos acesso, mas que 

supostamente dedica-se a roubo 
em residências e          
estabelecimentos comerciais, 
perdeu a vida na semana    finda, 
no distrito de Pebane na   
Zambézia, vítima de linchamento 
popular.
O facto ocorreu quando o cidadão 
foi alegadamente surpreendido 
fora das suas incursões,  ou        
seja, não estava roubar quando 

algumas vítimas o       identificaram 
e dai, os populares              foram 
por cima deles e           lincharam- 
no.

A informação foi partilhada pelo 
Chefe do Departamento das 
Relações Públicas no Comando 
da Polícia da República de 
Moçambique, Miguel Caetano     
na habitual conferência de 
imprensa das segundas-feiras.

Caetano lamentou este tipo de 
atitude tendo apelado para que 

em situações desta natureza, os 
acusados sejam    encaminhados 
a uma Unidade Policial, porque só 
a       justiça tem o dever de julgar.

Aliás, a fonte frisou que há um 
trabalho em curso com vista a 
responsabilizar criminalmente os 
indivíduos que são tidos como 
cabecilhas deste acto macabro, 
dai que apela para que as     
pessoas não façam a justiça     
pelas próprias mãos, porque é 
crime. “No caso desses, os 
supostos ladrões devem ser 

conduzidos às autoridades para 
o devido seguimento e posterior 
responsabilização“-   apelou a 
fonte.

Cidadão escapa da boca de 
crocodilo

Ainda na semana finda, de acordo 
com o Chefe do Departamento 
das Relações Públicas do 
Comando Provincial da PRM na 

Zambézia, um cidadão cuja 
identidade não tivemos acesso, 
está  lutar pela vida no Centro de 
Saúde de    Derre, depois ter sido         
gravemente ferido por um  
crocodilo.

O incidente ocorreu    quando a 
vítima encontrava-se a tomar 
banho no rio Lima naquele      
distrito, quando de repente foi   
surpreendido pelo réptil que o 

arrastou ao seu habitat,        mas 
por instinto, o homem terá 
conseguido escapar a fúria do 
crocodilo.

De referir que este, é o                    
terceiro caso de ataque de 
crocodilo registado na              
Zambézia neste ano sem          
vítimas mortais. (Nhama 
Armando)

Os números são altos

Covid-19 afugenta examinandos
 Educação

Dos mais de 50 mil      
candidatos da 10ª e 12ª 
classes, submetidos      

aos exames finais na semana    
finda na     província da 
Zambézia, mais     de 5 mil 

faltaram supostamente          por 
receio da contaminação a 
pandemia do      novo 

Foto cedida pela Nova Rádio Paz
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coronavírus.
A informação foi         tornada 
pública pelo porta-voz da 
direcção provincial de 
Educação e Desenvolvimento 
Humano na      Zambézia, 
Caunda Motecomala que na 
ocasião, deu uma nota        
positiva o decurso dos exames 
finais da primeira chamada.
Motecomala mostrou-se 
preocupado com o elevado        
número de candidatos     que 
não realizaram  exames, uma       
situação que poderá         
comprometer aquelas que 
eram as aspirações do sector              
quanto ao aproveitamento 
pedagógico, acreditando que 
no momento    ficou       
conturbado, aliado a         
Covid-19.
Contudo, a fonte apelou aos 
alunos que não tiveram 
oportunidades de realizar as 
primeiras avaliações finais, 
para se dirigirem às      escolas 

e justificarem a sua ausência,          
para à posterior serem       
submetidos a segunda 

chamada que termina no 
próximo sábado à escala 
nacional. (Nhama Armando)

O meu Olhar Atento

Foto retirada no Facebook


