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E ontem foram celebrados 
os 63 anos de Nampula 

Os munícipes exigem da edilidade maior e melhor prestação de serviços à 
altura da idade da urbe.
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Sociedade & Economia

Entrada de frangos contrabandeados em Moçambique 
preocupa o governo

Por: Celestino Manuel

N
ampula (IKWELI) – A direc-
ção nacional de Veterinária, 
no ministério da Agricul-

tura e Segurança Alimentar (MA-
SA), em Moçambique, está preo-
cupada com a entrada de frango 
contrabandeado no país, por estar 
a colocar em riso a produção, pro-
dutividade e o rendimento nacio-
nal.

Américo da Conceição, director na-

O governo diz que, também, está 
preocupado com aspectos ligados a 
saúde pública pois, no seu entender, 
o contrabando não obedece a fiscali-
zação sanitária que é imposta a 
importação de produtos alimentares 
e não só.

A fonte explicou ainda que a maioria 
do frango vendido no país não possui 
licença e muito menos certificação 
sanitária.
Para inverter o cenário, segundo Da 
Conceição, decorrem acções con-
juntas de fiscalização entre institui-
ções públicas e privadas, incluindo a 
sensibilização da população para 
denunciarem casos de género em 
caso de desconfiança e/ou certeza.
Por outro lado, o dirigente apelou aos 
produtores de frango na província de 

cional dos Serviços Veterinários no 
MASA, fez estas revelações na últi-
ma terça-feira (20) na cidade de 
Nampula, no âmbito da reunião pro-
vincial de Avicultura.

Nampula no sentido de aumentarem 
a sua produção e produtividade, so-
bretudo no alargamento das salas de 
processamento, matadouros e cons-
trução de centros de produção mel-
horados e resilientes a eventos cli-
máticos.

Assim, Nampula poderá passar das 

actuais 16 mil toneladas de frangos 

produzidas anualmente para 22 mil 

toneladas. No geral, em todo o país 

chegam a ser produzidas, anual-

mente, 98 mil toneladas de frango, 

contra as perto de 16 mil toneladas 

que eram produzidas há dez anos. 

Esta sugestão foi apresentada no 
âmbito da feira de saúde promovida 
pela edilidade de Nampula e seus 
parceiros, a luz das comemorações 
dos 63 anos de elevação da urbe à 
categoria de cidade.
A actividade de um dia, contou com a 
participação de vários actores, pro-
movendo consultas médicas nas te-
máticas de oftalmologia, saúde oral, 
testagem de HIV, medição da pres-
são arterial, doação de sangue, pla-
neamento familiar, incluindo a venda 

N
ampula (IKWELI) – Os mu-
nícipes da cidade de Nam-
pula, maior autarquia do 

norte de Moçambique, defendem 
que a promoção de feiras de saú-
de e outras actividades de sensibi-
lização sanitárias devem ser ac-
ções contínuas com vista a sen-
sibiliza-los sobre práticas que po-
ssam perigar o seu bem-estar.

“Na verdade eu estava de passa-
gem, vi a feira e interessei-me, por-
que poucas vezes tenho tempo de ir 
ao hospital, simplesmente, para ver 
o meu corpo. Aproveitei para medir 
minha tensão”, disse Ermelinda A-
nastácio, residente de Nampula, pa-
ra depois acrescentar que “essa 
iniciativa é muito boa. Pedimos  para 
que o município de Nampula dê 
continuidade a esse tipo de feira, não 
só no dia 22, como também em ou-
tros dias normais”.

Esta iniciativa agradou aos residen-
tes do concelho autárquico de Nam-
pula, os quais pediram para que não 
se espere apenas o dia da cidade 
para que eventos do género tenham 
lugar.

Bonifácio Artur, outro beneficiário en-
trevistado pelo Ikweli, disse que gos-
tou de “ver a feira porque muita gente 

de medicamentos ervanários. aderiu. Isso é bom. Estou satisfeito 
porque consegui doar sangue para 
salvar vidas humanas. Espero que 
essa iniciativa não seja somente pa-
ra dia 22, mas sim que sejam em ou-
tros dias também”.

Paulo Vahanle, autarca de Nampula, 

disse na ocasião que a iniciativa tem 

em vista garantir que os munícipes 

tenham oportunidade de conhecer o 

seu estado de saúde de forma gratui-

ta. “Nós achamos que era muito im-

portante promovermos os serviços 

de saúde, porque os nossos muníci-

pes precisam de conhecer como de-

vem cuidar das suas vidas que é a 

sua saúde, por essa razão convida-

mos os nossos parceiros do municí-

pio para se fazerem presente neste 

evento”. 

Sensibilização em matéria de saúde 
deve ser contínua

· Apelam os residentes do concelho autárquico de Nampula

Por: Elizabeth Tavares
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O jornalista moçambicano João de 
Sousa escreve, na sua página de fa-
cebook, quanto as origens da urbe, 
que “a cidade tem origem militar, u-
ma característica que ainda hoje se 
mantém. Uma expedição militar por-
tuguesa, chefiada pelo major Neutel 
de Abreu, acampou nas terras de 
Wamphula a 7 de Fevereiro de 1907, 
o que levou à construção do coman-
do militar de Macuana. A povoação 
foi criada em 6 de Dezembro de 1919 
tendo-se tornado a sede da Circuns-
crição Civil de Macuana em Junho de 
1921. A chegada do caminho-de-
ferro a partir do Lumbo, contribuiu 
para o desenvolvimento da povoa-
ção, que foi elevada a vila em 19 de 
Dezembro de 1934 e a cidade em 22 
de Agosto de 1956. Nampula torna-
se no Quartel-General do exército 
português durante a guerra colonial”.

N
ampula (IKWELI) – Com um 
universo populacional de 
perto de 750mil habitantes, 

a cidade de Nampula, capital da 
província do mesmo nome, cele-
brou ontem 63 anos de elevação à 
categoria, numa altura em que os 
munícipes clamam por uma mel-
hor prestação de serviços autár-
quicos e não só.

A cidade de Nampula é um município 
desde 1998, ano em que o processo 
inicial da descentralização ditou a 
autarcização das principais cidades 
e algumas vilas do país, Com a nova 
divisão político administrativa intro-

Na comemoração destes 63 anos, os 
munícipes da cidade de Nampula re-
clamam, dentre várias coisas, a de-
gradação das vias de acesso, a não 
recolha regular dos resíduos sólidos, 
fraco saneamento do meio, má pres-
tação dos serviços públicos de trans-
portes, bem como a possível sabota-
gem da governação do actual elenco 
que comanda a autarquia.

Neste sentido, os cidadãos de Nam-
pula apelam para que as comemo-
rações de ontem não sejam passa-
geiras, mas o início de uma etapa de 
reflexão para o crescimento e desen-
volvimento inclusivo na autarquia.
“Eu avalio de forma negativa a pas-
sagem dos 63 anos da cidade de 
Nampula. Nalgum momento a cida-

Segundo munícipes entrevistados 
pelo Ikweli, muitas vezes os esfor-
ços da edilidade têm-se tornado in-
capazes de melhorar a qualidade de 
vida dos residentes porque forças 
político partidárias estranhas têm-se 
dedicado na sabotagem da governa-
ção local, sobretudo na colecta de li-
xo fora do raio urbano/autárquico e 
posterior depósito na cidade.

duzida no ano de 2013, a cidade de 
Nampula tornou-se, também, num 
distrito, uma unidade local do gover-
no central.

Melita Atanásio, uma outra residente 
do maior centro urbano do norte de 
Moçambique, defende que “a cidade 
não está ruim, mas também não está 
em perfeitas condições. A limpeza da 
cidade está se recuperando gradual-
mente. Pedimos ao concelho autár-
quico para continuar a fazer o que lhe 
é de obrigação”.

de tem vindo a regredir. Com o as-
sassinato do presidente Amurane a 
cidade tornou-se triste. A vacatura 
que esta morte provocou, também, 
contribuiu na regressão do processo 
de desenvolvimento local”, entende 
Manuel Malique, munícipe de Nam-
pula.

“Esses 63 anos representam, para 
nós, um crescimento. A cidade está 
bem, eu avalio de forma positiva. Ela 
[a cidade] está limpa. Esperamos 
que os dirigentes  tenham mais con-
trole sobre os chapeiros, eles fazem 
encurtamento de rotas e cobram 
10,00Mt, as entidades competentes 
devem verificar essa situação. O a-
cesso ao nível dos bairros não está 
bom, mas acredito que vão melho-
rar”, precisou Antónia Pedro, resi-
dente do bairro Namicopo, o mais 
populoso do país.
A mesma entrevistada apresenta co-
mo preocupação o crescimento da 
onda de criminalidade na autarquia 
pois, a partir das 22h, segundo disse, 
em muitos bairros é difícil circular. 
“Até as 18horas os chapa-100 param 
de circular, e os marginais fazem das 

E ontem foram celebrados os 
63 anos de Nampula 

Por: Aunício da Silva, Celestino Manuel e Elisabet José

Os munícipes exigem da edilidade maior e melhor prestação de serviços à 
altura da idade da urbe.

Foto: Silvermoz

O que dizem os 
munícipes?
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Recorde-se que, recentemente, Pa-
ulo Vahanle, presidente do concelho 
autárquico de Nampula reuniu com 
diferentes actores do sector de segu-
rança, dentre pública e privada, para 
estudarem viabilidades de combate 
a criminalidade na cidade.

suas, dificultando a circulação de pe-
ssoas e bens”.

A avenida Eduardo Mondlane cons-
titui a espinha dorsal da cidade de 
Nampula, partindo do bairro de Mu-
tauanha, no posto administrativo de 
Muatala, atravessando o posto admi-
nistrativo urbano central, pelos bair-

No espaço do paços do munícipe, 
em frente ao edifício sede do con-
celho autárquico de Nampula, o au-
tarca Paulo Vahanle proferiu um dis-
curso, onde anunciou que estão dis-
poníveis 90.000.000,00Mt (noventa 
milhões de meticais) para a asfalta-
gem da 2ª faixa da avenida Eduardo 
Mondlane, a principal da cidade.

A mobilização da 2ª faixa da avenida 
Eduardo Mondlane está em curso há 
pouco mais de um trimestre, onde 
durante os primeiros dias de tra-
balhos de remoção de terra degra-
dada, cidadãos acorreram ao local, 
alegadamente, para retirar minérios 
precisos, quando na verdade tra 
tavasse de restolhos de granada, um 
mineral semi-precioso.

O autarca não fala da proveniência 
dos fundos, apenas deixou claro que 
o seu governo está a trabalhar na 
sensibilização dos cidadãos que re-
sidem nas imediações da rodovia 
para abandonarem os espaços.

ros 25 de Setembro, Liberdade e 
Poetas, desaguando no bairro de 
Muhala expansão, no posto adminis-
trativo urbano de Muhala.

Os moradores reivindicam os tra ba-
lhos da edilidade no âmbito da cons-
trução desta segunda faixa de roda-
gem da referida avenida. “Onde se 
faz trabalho não falta barulho. Nós 
reconhecemos que no acto das nos-
sas actividades poluímos o ambiente 
com poeira. Neste momento o Con-
celho Autárquico de Nampula não 
tem um camião tanque que é para re-
gar a via para não sair poeira”, disse 

Ainda assim, o nosso interlocutor pe-
de calmia aos munícipes, prometen-
do que com o fim das obras a situa-
ção será melhor para todos, incluin-
do o melhoramento da mobilidade 
rodoviária.
Ainda no âmbito de obras, o autarca 
recordou que estão em curso as o-
bras de construção de um passadiço 
no bairro de Muhala Belenenses.
Neste momento de festas, não falta-
ram acusações e reclamações. Va-
hanle disse que o Tribunal Adminis-
trativo não tem estado a facilitar o 
seu trabalho, ao não aprovar os con-
tratos de obras públicas enviados 
àquela entidade. Como resultado, as 
obras da rua França, no bairro de 
Carrupeia, estão paralisadas, dificul-
tando a circulação de pessoas e 
bens.
Igualmente, a reabilitação das ruas 
da cidade está condicionada com o 
posicionamento favorável do Tri-
bunal Administrativo, por isso a au-
tarquia tem vindo a executar obras 
de baixo nível para assegurar a tran-
sitabilidade.

Vahanle.

2ª Faixa da Eduardo 
Mondlane será 

asfaltada
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N
ampula (IKWELI) – O presi-
dente da Resistência Naci-
onal Moçambicana (RENA-

MO), general Ossufo Momade, en-
contra-se em pré-campanha elei-
toral na província de Nampula, de 
onde, a partir do aeroporto inter-
nacional de Nacala entrou para o 
maior círculo eleitoral no país, por 
sinal sua terra natal.
Nos vários comícios populares que 
realizou, Momade assegurou ser pri-
oridade do seu governo, caso vença 
as eleições presidenciais de Outubro 
próximo, combater a corrupção, res-
ponsabilizando aos que considera 
de lesa-pátria pelos actos praticados 
e que vem os executando sob olhar 
inoperante das autoridades compe-
tentes.
Na última quarta-feira (21), Momade 
orientou um comício popular no está-
dio 25 de Junho, na cidade de Nam-
pula, um evento bastante concorrido 
pelos membros e simpatizantes da 
Renamo, incluindo curiosos. Nam-
pula é o primeiro ponto, depois da 
capital moçambicana, que Ossufo 

“Se o polícia recebe mal como é que 
não vai chantagear e pedir dinheiro 
ao cidadão? Se a parteira, também, 
recebe mal vai resistir a uma co-
brança ilícita em troca de assistência 
humanizada a uma parturiente?”, 
questionou o segundo presidente da 
Renamo na sua história como parti-
do político, para depois esclarecer 
que “então, nós queremos acabar 
com isso. Mas para tal, vocês devem 

O combate a corrupção foi o principal 
foco no seu discurso, maioritaria-
mente dirigido em emacua, língua 
local. “O lugar dum ladrão é na ca-
deia. Não há ladrão, assim como co-
rrupto, que prende seu parceiro”, dis-
se.
Deixando claro que não está em 
campanha, Momade disse que pre-
tende melhorar as condições de tra-
balho de agentes da polícia moçam-
bicana, professores, enfermeiros e 
outros funcionários e agentes do es-
tado, como forma de desencorajar a 
prática da corrupção.

Momade visita enquanto presidente 
da perdiz.

guardar bem os vossos cartões de 
eleitor para que no próximo dia 15 de 
Outubro possam votar no Ossufo 
Momade e na RENAMO”.

Na mesma ocasião, o líder da Rena-

mo aproveitou apresentar Luís Trinta 

Mecupia, o cabeça-de-lista do seu 

partido e candidato a governador de 

Nampula, para explicar ao leitor para 

que “votem neste vosso filho. Ele co-

nhece os vossos problemas e vai re-

solver sem hesitar”. 

Num outro desenvolvimento, aquele 
político exortou aos seus correligio-
nários, e a população em geral, para 
não se deixarem levar por prome-
ssas de melhoria de vida que tem 
lhes sido colocadas desde a con-
quista da independência nacional do 
colonialismo português. “Esses que 
hoje vão vos enganar estão a vos en-
ganar há mais de 40 anos. Alguém 
que está no poder não diz que vou fa-
zer, mas sim estou a fazer. Por isso, 
prestem muita atenção”.

Eleições 2019

Ossufo Momade em pré-campanha no 
maior círculo eleitoral

Por: Sitoi Lutxeque

Foto: Hermínio Raja
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N
ampula (IKWELI) – Mem-
bros e simpatizantes do 
partido Frelimo, na cidade, 

no norte de Moçambique “assal-
taram” a praça dos heróis, local 
que acolheu a cerimónia de depo-
sição de coroa de flores alusiva 
aos 63 anos de elevação da urbe à 
categoria de cidade.

Igualmente, as canções referiam-se 
a qualidades sobrenaturais do presi-
dente que cumpre, desde ontem, 
uma visita de estado a Federação 
Russa.

Empunhando bandeiras e vestidos a 
rigor com as cores do partido, os ca-
maradas entoavam canções de exal-
tação ao seu presidente, Filipe Nyu-
si, e apelando voto nas eleições de 
15 de Outubro próximo.

O autarca de Nampula, Paulo Va-
hanle, não gostou da atitude e tratou 
de reclamar, imediatamente, junto da 
imprensa presente no local.
“Estou agastado. Não estamos na é-
poca de campanha eleitoral. Hoje é o 
dia da cidade de Nampula, dia de 
festa”, disse Vahanle, em protesto, a 
onda vermelha criada na praça dos 
heróis de Nampula.
Os membros e simpatizantes da Fre-
limo, também, deambularam pelas 
ruas da autarquia, fazendo-se trans-
portar em viaturas, incluindo do esta-
do, motorizadas e a pé, publicitando 
o seu partido.
Instado a pronunciar-se sobre esta 
acção, Orlando Impissa, Primeiro – 
Secretário da Frelimo na cidade de 
Nampula, justificou-se dizendo que é 

Este político apenas fixou as suas 

críticas na actual direcção de Paulo 

Vahanle, e não se predispôs a repa-

rar os tempos em que a autarquia era 

dirigida por Castro Sanfins Na-

muaca, actual director provincial da 

Economia e Finanças de Inhambane 

e membro da Frelimo, que deixou a 

urbe ao cabo de dez anos de dois 

mandatos, aos escombros. 

um dia normal e que qualquer cida-
dão, independentemente do seu 
traje, pode ir a praça dos heróis.
Impissa foi mais longe ao afirmar que 
o seu partido, a Frelimo, é que cons-
truiu a cidade de Nampula, criticando 
o suposto estado de abandono a que 
a mesma está voltada. 

Frelimo assalta os 63 anos 
da cidade de Nampula

Durante a deposição da coroa de flores, os membros entoaram canções exaltando o 
seu presidente, Filipe Nyusi, e apelaram voto a seu favor para as eleições de 15 de Outu-
bro próximo.

Por: Aunício da Silva e Celestino Manuel

Foto: Hermínio Raja
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