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FRELIMO, MDM 
E MUSSÁCULA 
GAZETARAM 
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A província da Zambézia, 
tem sido uma das      
regiões do país que mais 

regista a pesca ilegal, fazendo 
com que o sector perca      
milhões de meticais devido a 
este mal. Durante o período de 
veda 2021/2022, por exemplo, 
foram apreendidos e 
devolvidos, 1.018 kg de 
caranguejo e 170 kg de 
camarão, contra 890 kg e 112 
kg do ano anterior, espécies 
capturadas em esquema de 
pesca ilegal.
Os distritos de Quelimane, 
Chinde, Inhassunge, Pebane      
e Mocubela, figuram na lista 
dos locais que mais pratica-se 
esse acto, uma situação que 
preocupa as autoridades 
governamentais, na qual 
procura reforçar a fiscalização 
marítima, através da aquisição 
de mais meios de controlo, com 
o objectivo de conter os 
elevados índices de pesca 
ilegal.
Para o efeito, a Secretária de 
Estado na Zambézia, Judith 

pesca ilegal com mais uma Injecção
Nhama Armando

Enquanto para a PRM o fim-de-semana foi calmo

HGQ atendeu 15 pacientes vítimas de acidentes de viação

Nhama Armando

Os Serviços de Urgências 
do Hospital Geral de 
Quelimane (HGQ), 

atenderam 15 pacientes vítimas 
de acidentes de viação, 
registados na cidade, no último 
final de semana.  
No mesmo período, deram 
entrada naquele que é o 
segundo maior centro 
hospitalar da Zambézia, 5 
pacientes vítimas de       
agressão física, aliado aos 
ânimos das festividades dos 

80 anos da cidade, contra 2 
ocorridos na semana finda,    
tal como avançou ao Diário     
da Zambézia, esta segunda-
feira (22), o responsável do 
sector, Samuel Isaías.
Porém, esses dados, 
principalmente de acidentes 
de viação, são irrelevantes 
para a Polícia, pois esta 
assumiu que o final de     
semana foi calmo, daí que, 
decidiu não falar à imprensa 
como tem sido habitual. Aliás, 
não é a primeira vez que 

Mussácula, entregou esta 
segunda-feira (22), uma 
embarcação projectada para 
uso exclusivo de fiscalização 
nas áreas de maior incidência 
de práticas de pesca ilegal na 
província.  

Na ocasião, Mussácula 
recomendou ao sector de 
fiscalização pesqueira a 
aplicação deste meio       
circulante aos objectivos para 
os quais foi designado, que 

consiste em conter a pesca 
ilegal.
Refira-se que, a província da 
Zambézia tem 400 km de      
costa marítima.

Judith Mussácula-SdE
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PUB

reportamos a disparidade de 
informação entre HGQ e 
comando da PRM, embora 
naquele hospital tenha um 
posto policial, mas parece que 

Redação

A celebração dos 80 anos 
da Cidade de Quelimane, 
ainda vai dar para muitas 

páginas, sobretudo do lado 
político. É que, neste domingo, 
os dois partidos da oposição 
com assentos na Assembleia 
Municipal de Quelimane, 
nomeadamente, Frelimo e 
Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), 
gazetaram ao evento.

saber que no último final 
semana, aquele centro 
hospital recebeu 736 
pacientes, cuja maioria 
padeciam de doenças 
respiratórias, diabetes, 
pneumonia, entre outras 
patologias.
Olhando o tempo de verão 
que se aproxima, aquele 

não funciona.
Multiplicam-se pacientes 

com doenças respiratórias 
De forma geral, Isaías fez 

médico, recomenda às 
pessoas a ter cuidado com    o 
calor, prevenindo-se do sol       
e bebendo muita água             
para evitar a desidratação. 

Celebrações do dia da 
Cidade

FRELIMO e MDM 
deram “gás” ao 

evento
• Dia da cidade sem 
indumentária de partidos 

Arquivo Samuel Isaías-HGQ 
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Aliás, os presentes no local, 
ouviram por diversas vezes o 
mestre-de-cerimónias a     
chamar os representantes 
destes dois partidos políticos, 
mas nenhum deles se fez 
presente. 
Coincidência ou não, mas a 
verdade é que a Frelimo e o 
MDM deram “gás”, evitando 
p r o v a v e l m e n t e 
constrangimentos.
Esta situação pode ter 
embaraçado aos seniores do 
governo que estiveram 
presentes (Governador e 
Administrador de Quelimane), 
que olhavam do lado do      
público para ver se alguém do 
seu partido pelo menos os 
safava da vergonha desta 
suposta intolerância perante 
um bem comum, aliás, onde        
a Frelimo tem espaço através 
da Assembleia Municipal.

Evento sem cores 
partidárias

Apesar da Frelimo e Renamo 
terem gazetado as          
festividades dos 80 anos da 
cidade em que eles ainda 
esperam “recuperar”, a 

Centro de saúde do Manhaua

Falta de dinheiro ditou paralisação da obra
Tânia Pereira

Renamo, partido que governa, 
soube se portar ao evitar que 
houvesse pessoas com 
indumentária do partido. Aliás, 
pode até ter havido, mas não 
foi assim tão visível.
Os presentes vestiram-se de 
cores da autarquia que 
simbolizam a efeméride, 
excluindo assim os símbolos 
do partido.

Mussácula três anos 
gazetando

Na mesma senda das gazetas, 
juntou-se a Secretária de 
Estado na Zambézia, Judith 
Mussácula, que, pelas       
nossas contas, esta é a      
terceira comemoração 
consecutiva da cidade de 
Quelimane que ela não 
participa.
Sendo uma cidade em que 
funcionam os órgãos do nível 

provincial com dois governos, 
num evento desta         
envergadura, espera-se a 
presença de todos, mas 
engana-se quem pensa        
assim, pois a Secretária de 
Estado, Judith Mussácula,     
pelo menos desde que está       
na Zambézia, há três anos, 
está constantemente a 
“gazetar”    das celebrações, 
por motivos até então 
desconhecidos, uma situação 
que levanta questionamentos, 
sendo ela a representante de 
Estado porquê não participa     
na efeméride tal como o 
Governador Pio Matos.
Coincidência ou não, no dia    
em que a cidade faz anos, 
Judith Mussácula sempre tem 
tido a sua agenda lotada, 
mesmo que seja domingo, 
aliás, para disfarçar a         
ausência tem enviado um 
representante. 

Cont pág. 06
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Marques (Maputo) só em 1782 

ascenderia à categoria de uma        

minúscula Feitoria, e alcançaria o     

estatuto de Vila tão mais tarde, a 9 de 

Dezembro de 1876. Portanto, 115 anos 

depois do povoado que há 80 Anos 

evoluiu para a categoria de Cidade        

de Quelimane ter sido proclamado 

Vila”. Dizia eu nessa crónica e aqui 

repito pela passagem dos 80 Anos que 

Quelimane pode ser a mais antiga      

Vila do país, apenas competindo com     

a Ilha de Moçambique, a essa      

categoria no      mesmo ano elevada 

(1761). 

Estes 80 Anos são parte da    

GRANDEZA DE UMA CIDADE A BONS 

SINAIS             que concretamente 

evolui há 261 anos (1761 a 2022) de 

um centro de miscigenação e pujante 

cultura de entrelaçamento de melhores 

saberes e refinados sabores a kankala 

burutu       entre povos de múltiplos 

quadrantes internos e externos. Hoje, 

esta octogenária urbe notabiliza-se 

como uma capital metropolitana da 

Zambézia, cujo projecto de governação 

assenta em “servir os munícipes e 

devolver-lhes a cidade”, tal     e qual na 

teoria e na prática do seu primeiro 

eleito presidente da alternância 

democrática pedalando sempre, com 

quedas ou frustradas tentativas de 

inibição, por “Quelimane Rumo aos      

Bons Sinais”!   

Por esta Pátria Amada adentro, muitas 

têm sido as celebrações de efemérides 

por ocasião da passagem de mais uma 

data de elevação de determinadas 

geografias às categorias de vilas ou 

cidades. Todavia, poucas festividades 

têm sido tão peculiares como o foi a 

dos 80 Anos da cidade a BONS SINAIS. 

Sinais que a mesma já vem                  

projectando desde os longínquos       

tempos anteriores à passagem de 

Vasco da Gama, esse grande 

navegador português da era dos 

“descobrimentos”, que em rumo 

perdido para as Índias, terá por força 

de uma benigna tempestade sido 

acostado ao que hoje é a Cidade      de 

Quelimane, através das águas 

salvadoras do Rio Cuá Cuá, a que    

chamou de BONS SINAIS. 

E muito BONS SINAIS é o que o 

Presidente de Quelimane e o          

Governador da Zambézia lograram 

mostrar ao país e ao mundo ao se 

colocarem para além da caixa naquele 

domingo de festa, 21 de Agosto de 

2022! Trajados fora das cores das suas 

militâncias, o titular e o ex da Casa     

Branca de Quelimane partilharam da 

alegria pelos 80 anos da cidade cuja 

governação o mais novo conduz desde 

a eleição intercalar por renúncia 

dolorida senão mesmo forçada do mais 

velho. Quanta grandeza Manuel Araújo 

e Pio Matos!

Quem, podendo, se furtou de estar 

presente no passeio frontal da Casa 

Branca de Quelimane, onde também 

estava o Embaixador da Casa Branca 

(EUA) entre outras individualidades 

convidadas pela Diplomacia da          

Bicicleta, sabe muito bem o que apenas 

adiou: ter e assumir publicamente uma 

postura de convivência política 

pluralista, de unidade na diversidade e 

de Estado de Direito!

A grandeza de uma cidade em boas 

rédeas não se abala nem se abana 

pelo silêncio boicotante e tão pouco se 

pára com “QUEDAS” em ciclismo 

diplomático, pedalando por Quelimane 

cujos    munícipes têm testemunhado o 

regresso do morto sonho de voltarem    

a sonhar rumo a BONS SINAIS! Há 

razões até históricas do 

desenvolvimento das cidades de 

Moçambique que tornam Quelimane 

num centro urbano merecedor de um 

passado, presente e futuro distintos, 

como a internacionalização da sua 

festa de 80 Anos no-lo testemunhou!

Segundo certa vez escrevi, rezam 

alguns anais que “junto ao Rio dos 

Bons Sinais, esta Quelimane ergue-se 

há mais de     dois séculos e meio, 

desde que à categoria de Vila foi 

elevada a 9 de         Maio de 1761. 

Chamava-se nessa         altura de São 

Martinho, quando a Lourenço        

Por: Roseiro Moreira*

Para além da caixa

A GRANDEZA DE UMA CIDADE A BONS SINAIS!
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Há cerca de dois anos 
iniciaram as obras de 
construção de um      

Centro de Saúde no bairro 
Manhaua, na cidade de 
Quelimane. Na altura a 
população ficou muito    
satisfeita, confiante que o seu 
sofrimento tinha chegado ao 
fim, mas a felicidade durou 
pouco, porque as obras foram 
paralisadas.
Na época, as autoridades 
culparam a pandemia do 
coronavírus como a causa que 
ditou a interrupção da 
construção, alegando que o 
material vinha da China e    
havia muita burocracia para 
mandar vir. 
Ora, já passam dois anos, e 
mesmo que ainda se fale da 
Covid-19 a situação actual     
está diferente de há anos     
atrás, e mesmo assim não se 
vê nenhuma movimentação 
que indique que os operários 
vão voltar a colocar a “mão na 
massa” para terminar o tão 
esperado Centro de Saúde, até 
porque a própria população       
já perdeu as esperanças. 
Esta segunda-feira (22), em 

Restauração da Catedral-Velha provoca “ciúmes”

Pio Matos quer a ABS a olhar pela província 

Redação

A reabilitação da Catedral-
Velha, hoje transformada 
em Centro Cultural, 

denominado “Centro Cultural 
Bons Sinais”, que teve como 
mentor a Associação Bons 
Sinais (ABS), cujas portas 
reabriram neste domingo (21), 
dia da Cidade de Quelimane, 

Cultura

fez com que o governador da 
Zambézia, Pio Matos, fizesse 
um pedido público.
Discursando perante membros 
da ABS, convidados e a 
população que ocorreu ao 
local, Pio Matos, no seu           
estilo característico, disse       
que a reabilitação da Catedral 
Velha que é propriedade da 
igreja, deve ser visto como 

ganho importante, porque de 
acordo com o governador, 
aquele espaço(por ter sido 
igreja), hoje transformado em 
Centro Cultural, não só vai 
fazer com que os usuários e 
outros que frequentarem ao 
local, encontrarem paz de 
espírito, mas também vai ser 
um espaço que poderá         
libertar almas e conforto.

entrevista com o Administrador 
do distrito de Quelimane, 
Simplício Andrade, que na 
semana finda visitou as obras, 
falou de duas razões que 
ditaram a paralisação das 
obras, sendo a primeira delas, 
senão a principal, a falta de 
dinheiro. “Ainda não há 
desembolso de recursos” – 
justificou-se, para depois 
acrescentar que o segundo 
motivo é que a população já 
invadiu o espaço.
Em relação a falta de             
dinheiro, Andrade voltou a 

mencionar que as obras 
coincidiram com uma altura      
em que a economia não estava 
(está) boa por causa do 
coronavírus, mas garantiu que 
elas serão entregues no 
próximo ano, pois segundo 
Simplício, não falta muito        
para as obras terminarem.
Quando questionado quanto 
dinheiro faltava para a 
conclusão do empreendimento, 
o nosso interlocutor          
respondeu que não tinha o 
valor exato mas que ainda           
precisam de fundos. 

• ABS responde com abanão de cabeças 

Cortesia-Governo de Quelimane
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Breve
SOCIEDADE CIVIL DENUNCIAM VENDA DE 
MEDICAMENTO DO SNS NAS FARMÁCIAS 
PRIVADAS
As organizações da Sociedade Civil na 
Zambézia, denunciaram na semana finda no 
decurso da 18ª Sessão de Observatório de 
Desenvolvimento provincial, a venda de 
medicamento do Sistema Nacional de              
Saúde em algumas farmácias privadas, cujos 
nomes não revelaram.
O representante do G20, Belmiro Truvinho 
que denunciou o caso, falou também da            
falta de medicamento nas farmácias públicas, 

Breve
ARAÚJO REVELA MÁGOA COM ANTIGO 
ADMINISTRADOR DE QUELIMANE
A margem da celebração dos 80 anos a passagem 
de Quelimane a categoria de cidade, o presidente 
do Concelho Autárquico de Quelimane, Manuel 
de Araújo, queixou-se da falta de entendimento 
com o antigo  administrador de Quelimane, 
Eduardo Vida, uma situação que minava o 
desenvolvimento da cidade e do distrito em      
geral. 
Araújo apontou o pedido que fez ao Vida para 

Para Matos, estes ganhos não 
são mensuráveis, porque cada 
pessoa vai sentir de forma 
individual e o preço superará 
os gastos feitos na           
reabilitação do edifício.
Se por um lado, o governador 
fala nestes ganhos invisíveis, 
mas importantes para a vida 
humana, de seguida, não 
deixou de fazer um pedido.
Pio Matos instou a ABS para 
que olhasse a província, 
justificando que a Zambézia 
tem um património cultural 
invejável que se encontra 
abandonado, por isso, na     
visão do governador, há que 
trabalhar um pouco pela 
província. cQuero pedir a ABS 
para alargar os seus olhares 
para toda província "-    pediu 
o governador para quem, “o 
património cultural que 

temos, precisa de ser 
restaurado      para que a 
nossa história não morra", 
apelou.
ABS responde com abanão 

de cabeças 
Atentamente ao pedido do 
governador, os membros da 
ABS, em momento de festa, 
não responderam de             
imediato ao governador.
Quase todos eles abanaram a 

cabeça com o sinal de “já 
acatamos a mensagem”, mas 
ninguém abriu a boca para 
dizer sim, porque certamente 
que isso é um desafio           
enorme.
Refira-se que as obras de 
reabilitação e requalificação da 
antiga Catedral, custaram 
cerca de 38 milhões de     
meticais dinheiro vindo de 
vários doadores.Pio Matos- Governador da Zambézia
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Assinaturas mensais Metical 20 Edições 
 (Singulares): 2.000 Mensal (Instituições-Nacionais): 3.192 Mt * Instituições Estrangeiras: 4.000MT

Cobrado em Metical ou em moeda convertível ao Câmbio do dia

PREÇÁRIO DE ASSINATURAS

Fonte: Diário de Notícias

Mundo Fora Mundo Fora Mundo Fora 

A Rússia acusa os serviços 
especiais ucranianos de 
planearem e concretizarem 
o assassinato de Darya 
Dugina, filha do ideólogo 
russo Alexander Dugin.
O Serviço Federal de 
Segurança (FSB) da Rússia 
afirmou, esta segunda-
feira, que a Ucrânia é 
responsável pela explosão 
de um carro-bomba nos 
arredores de Moscovo que 
matou Darya Dugina, filha 
do ideólogo russo Alexander 
Dugin.
"O crime foi preparado e 
concretizado pelos serviços 
especiais ucranianos", 
disse o FSB, em 
comunicado divulgado por 
agências de notícias 
russas, acrescentando que 
o criminoso fugiu para a 
Estónia, membro da União 

Europeia UE).
A filha do ultranacionalista 
de direita Alexander Dugin, 
aliado de Vladimir Putin, 
morreu no sábado à noite, 
quando o carro em que 
seguia explodiu, nos 
arredores de Moscovo.
Segundo um amigo de 
Darya Dugina, que falou à 
agência Tass e é citado 
pelo The Guardian, a jovem 
seguia no carro do pai 
quando ocorreu a explosão. 
"Este era o veículo do pai 
dela. Darya conduzia outro 
carro, mas levou este hoje. 
Tal como vejo as coisas, 
Alexander era o alvo, ou 
provavelmente os dois".
Segundo a BBC, o filósofo 
ultranacionalista e a filha 
tinham sido convidados de 
honra do festival 

"Traditsiya", realizado perto 
de Moscovo, e onde 
Alexander Dugin deu uma 
palestra. Os dois deveriam 
regressar no mesmo carro, 
mas Dugin acabou por 
deslocar-se noutra viatura, 
disse o violinista Peter 
Lundstrem, que também 
assistiu ao festival.
Alexander Dugin é um 
cientista político, 
ultranacionalista de direita, 
defensor de um novo 
império russo que unifique 
todos os países falantes da 
língua, e é apontado como 
um ideólogo de Vladimir 
Putin. Dugin, assim como a 
filha, jornalista e analista 
política que expressou 
publicamente apoio ao 
Kremlin na invasão da 
Ucrânia, estavam ambos 
na lista de sanções dos 
Estados Unidos.

Moscovo responsabiliza Ucrânia
Morte da filha do ideólogo de Putin

em que os pacientes são obrigados a        
recorrer as privadas, o que acareta custo 
elevados.
Entretanto, o director do Serviço Provincial     
de Saúde, Óscar Awade, saudou a          
denúncia, mas desmente a rotura de 
medicamento nas farmácias públicas, pois 
segundo ele, a província tem stock de 
fármacos suficientes para cobrir os             
próximos 3 meses. 

apetrechar as escolas públicas com livros, mas de 
acordo com MA, o actual administrador de          
Pebane, sem motivos palpáveis negou a               
proposta, daí que, a edilidade decidiu oferecer os 
livros aos estabelecimentos de ensino privado.
Contudo, Araújo espera a colaboração do novo 
administrador, Simplício Andrade, para que             
permita o apetrechamento das escolas públicas.


