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VII EDIÇÃO E I DE JANEIRO DE 2023  

Valige Tauabo, durante a visita na Localidade de Matemo 

No âmbito do contacto permanente com as populações  

O Governador de Cabo Delgado 
Valige Tauabo, trabalhou no pas-
sado dia 11 e 12 de Janeiro de 
2023, no Distrito do Ibo, tendo 
escalado a Localidade Matemo, 
onde foi recebido por uma enor-
me multidão residente naquela 
Ilha.  
 

Na Ilha do Ibo e Matemo em par-
ticular, o Governante transmitiu 
palavra de conforto, encorajamen-
to e esperança de melhores dias 
que estão por vir com o estabelec-
imento da estabilidade na Provín-
cia fruto do trabalho das Forças 
de Defesa e Segurança.  
 

Aos jovens da Ilha e de toda 
Província, o chefe do Conselho 
Executivo Provincial reiterou o 
apelo de desencorajamento ao 
aliciamento com dinheiro para 
ingressar nas fileiras dos terroris-
tas.  

GOVERNADOR DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO VISITA O DISTRITO DO IBO  

Para sair da dependência 
alimentar incentivou a 
população da Ilha Ma-
temo para continuar 
engajada na preparação 
de areas de cultivo e lan-
çar a semente a terra por 
forma a garantir o susten-
to das famílias.  
 

"Estamos na época chu-
vosa altura que produzi-
mos os alimentos que 
consumimos, por isso é 
importante continuarem 
engajados na preparação 
das machambas e 
semearem", disse.  

Para permitir multi-
plicação e conservação 
das espécies marinhas, 
*Valige Tauabo* apelou 
aos pescadores da Ilha 
de Matemo para 
obedecerem o período 
de veda de captura de 
caranguejo, camarão e 
outros mariscos.  
 

Matemo é habitado por 
5.175 pessoas, entre nat-
urais e deslocados pro-
venientes de Mocimboa 
Praia, Quissanga e 
Macomia.  
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Na Vila Sede do Distrito de Ibo  

A POPULAÇÃO PEDE UMA AGÊNCIA BANCÁRIA E EXPANSÃO DA ENERGIA ELÉCTRICA DA 
REDE NACIONAL  

Momentos durante o comício popular no Bairro Rituto 

A pretenção foi mani-
festada ao Administrador 
do Distrito durante um 
comício popular que ori-
entou no passado dia 
17.01.2023, no Bairro 
Rituto, na Vila Sede do 
Distrito do Ibo. 
 

Para além do pedido da 
expansão da energia da 
Rede Nacional e in-
stalação da Agência 
Bancária, a população de 
Rituto pediu: (1) Celer-
idade na Construção do 
Bloco Operatório; (2) 
Disponibilidade de Se-
mente para os produ-
tores; (3) Retoma da 
emissão de Bilhetes pela 
DIC; (4) Tomada de me-
didas para os cabritos va-
dios, entre outras, outras 
preocupações.  

Issa Tarmamade, disse 
ter registado com 
atenção as preocupações 
apresentadas pela popu-
lação, e prometeu tra-
balhar junto do seu 
Governo para solução 
dos problemas apresen-
tados.  
 

Issa Tarmamade, disse 
aos presentes, o ganho 
que a Ilha vai ter este 
ano, que é a elevação da 
Vila de Ibo a Categoria 
de Autarquia, o que para 
além da prossecução 
dos objectivos do Gov-
erno em descentralizar o 
poder  

vai também dina-
mizar o desenvolvi-
mento da região. Para 
o efeito, o dirigente 
apelou aos Ilhéus para 
se prepararem para 
nova realidade e con-
tribuam para o suces-
so das diferentes polí-
ticas que serão imple-
mentadas em re-
sultado da imple-
mentação da vila mu-
nicipal.  
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ISSA TARMAMADE, REÚNE-SE COM OS REPRRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES QUE OPERAM 
NO IBO  

Momentos durante o encontro 

O Administrador do Distrito de 
Ibo, reuniu-se no passado dia 
17 de Janeiro de 2023, com 
representantes de Associações 
que operam no Distrito do Ibo.  
 

Discurso na ocasião, *Issa 
Tarmamade*, mostrou-se satis-
feito pela presença e aceitação 
dos convidados para participar 
numa reunião de extrema im-
portância, realizada no âmbito 
da monitoria pelo Governo das 
actividades desenvolvidas no 
âmbito do exercício do Direito 
a Livre Associação dos 
Cidadãos.  
 

O dirigente, frisou que o Direito 
a Livre Associação é um dos 
Direitos Fundamentais plasmado 
na Constituição da República de 
Moçambique, que por sinal con-
tribui para a promoção do desen-
volvimento das Comunidades, 
que uma vez constituídas, as as-
sociações desenham iniciativas 
que para além de beneficiar os 
associados, também beneficiam 
as comunidades onde estão in-
seridas.  

Issa Tarmamade, defendeu e 
orientou aos presentes para a 
observância da legislação e 
boa colaboração com as in-
stituições públicas, para que 
o exercício desse direito 
atinja os objectivos preco-
nizados.  
 

O número 1 do Distrito de 
Ibo, apelou aos associados 
para continuarem a trabalhar 
lado-a-lado com o Governo 
do Distrito em prol do 
desenvolvimento da região, 
pedindo para de forma 
periódica fornecer in-
formação sobre as activida-
des que exercem para a 
devida monitoria e conheci-
mento do Governo do Dis-
trito, pois, só com diálogo e 
colaboração se resolvem os 
problemas das comunidades.  

No âmbito do Diálogo com as Organizações Não Governamentais  

Por sei turno, os repre-
sentantes das associações, 
prometeram a continuidade 
das suas actividades que 
nos últimos tempos tem 
cingido em acções humani-
tárias tendo em conta a 
conjuntura actual do Distri-
to e da Província. Mas 
também pediram ao Gov-
erno para apoiar em busca 
de financiamento dos seus 
projectos, bem como não 
formação e capacitação em 
matéria de gestão de pro-
jectos e funcionamento das 
associações.  
 

Refira se que, no ibo ex-
istem pouco mais de 20 
Associações na sua maioria 
juvenis, que trabalham nas 
áreas de Saúde, Educação, 
Conservação Ambiental, 
Assistência Humanitária, 
Agropecuária, entre outras.  
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Com vista a incutir o sentido de responsabilidade e cometimento no exercício de 
funções na Administração Pública  

ADMINISTRADOR DISTRITAL DO IBO REÚNE COM CHEFES DE REPARTIÇÕES DOS SERVIÇOS 
DISTRITAIS E DA SECRETARIA DISTRITAL  

Momentos durante a Reunião com Chefes de repartição  

Issa Tarmamade, Administra-
dor do Distrito de Ibo, reuniu 
no passado dia 16 de Janeiro 
de 2023, com Chefes de Rep-
artições dos Serviços Dis-
tritais, da Secretaria Distrital 
e do seu Gabinete.  
 

Esta reunião, visava essen-
cialmente reflectir sobre o 
funcionamento das institui-
ções públicas e medir o nível 
de satisfação das populações 
com relação aos serviços pú-
blicos prestados ao nível do 
Distrito. 
 

Issa Tarmamade*, durante o 
seu discurso, avaliou posi-
tivamente o desempenho in-
stitucional ao longo do ano 
transacto, contudo alertou a 
necessidade de adoptar o sen-
tido de responsabilidade e 
cometimento de todo o servi-
dor publico,  

sobretudo dos que exercem 
funções de direcção e chefia 
para servirem de exemplo 
para os demais, contribuin-
do em comum para o suces-
so e alcance dos objectivos 
da Administração Pública, 
que resume-se em satisfazer 
as necessidades da popu-
lação.  
 

"Um chefe, deve ser re-
sponsável, criativo, organi-
zado, comprometido e pre-
ocupado com a população, 
que é o seu maior foco nas 
actividades que realiza. 
Deve planificar e ser escra-
vo desse mesmo plano para 
o sucesso do seu sector e do 
Plano Econômico e Social 
do Distrito, defendeu o diri-
gente. 
 

Para o 2023, *Issa Tarmamade*, 
orienta para a melhoria do desem-
penho individual e de todas as in-
stituições no âmbito da resposta 
aos anseios do povo, o que só será 
possível com disciplina de todos os 
Funcionários e Agentes do Estado, 
combatendo todas as formas de 
Corrupção, Nepotismo, Tribalis-
mo, Clientelismo, Preguiça que são 
as maiores ameaças para a in-
tegridade das instituições do Es-
tado.  

Para finalizar, o timoneiro do Ibo, 
saudou aos funcionários e agentes 
do Estado que, apesar dos desafios 
que enfrentam na sua vida profis-
sional, continuam firmes e empen-
hados na melhoria da prestação dos 
serviços públicos.  

Refira-se que, para além dos 
Chefes de Repartições, os Direc-
tores dos Serviços Distritais e Con-
vidados Permanentes.  
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Momentos da recepção dos insumos agricolas  

830 FAMÍLIAS VÃO SE BENEFICIAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA CAMPANHA 
AGRÁRIA 2022-2023  

Esta em curso desde o 
passado dia 21 de 
Dezembro de 2022, o 
processo de dis-
tribuição de kits de in-
sumos agrícolas com 
vista a alavancar a 
produção agrícola no 
distrito de Ibo e poderá 
abranger um total de 
830 famílias produtoras 
nas ilhas de Ibo, Ma-
temo, Quirimba, Quir-
ambo e Ibo.  
 

Os kits de insumos 
compreendem sementes 
de culturas de milho, 
mapira, feijão (jogo, 
bóer e Nhemba), arroz 
e abobora, incluindo 
instrumentos (catanas, 
enxadas e limas).  

Os produtores abrangidos 
poderão também beneficiar 
de assistência técnica e 
acompanhamento para a 
produção, devendo-se incen-
tivar-se massivamente as 
praticas de agricultura de 
conservação.  
 

Esta intervenção, decorre no 
âmbito da implementação 
do projecto " *Apoio a Re-
siliência e Meios de Sub-
sistência para as famílias de-
slocadas e acolhedoras no 
distrito de Ibo*", implemen-
tado pelo consorcio AS-
MOG e ADEL CD (Agencia 
para o Desenvolvimento 
Economico Local de Cabo 
Delgado) financiado pelo 
Programa Mundial para a 
Alimentação (PMA) e, visa 
abranger um total de 1,500 
famílias.  

O projecto também, inclui 
intervenções nas componen-
tes de pesca com enfoque na 
promoção de pesca sustentá-
vel através de uso de técnicas 
de pesca selectiva com recur-
so a gaiolas melhoradas, cul-
tivo de macroalgas e engorda 
de caranguejo, geração de 
renda através de pequenos 
negócios, cadeia de valor de 
pescado e produtos agrícolas 
através de processamento e 

No âmbito do apoio as famílias desfavorecidas no Ibo  

Momentos da recepção dos insumos 
agricolas  
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Issa Tarmamade, durante o encontro com os jovens  

ISSA TARMAMADE CONVIDA JOVENS A ADERIREM O PROCESSO EM MASSA  

Arrancou no passado dia 09 
de Janeiro, em 
Moçambique, o lançamento 
de Recenseamento Militar 
edição 2023, sob o lema: “ 
Recenseamento Militar: 
Promovendo a cidadania e 
inspiração de jovens para a 
Defesa Nacional“. 
 

Na ocasião, o Exmo. Sen-
hor *Issa Tarmamade*, Ad-
ministrador Distrital do Ibo, 
reuniu no passado dia 
11/01/2023, com Jovens da 
Vila Sede do Ibo tendo lan-
çado apelo para esta cama-
da deste Distrito a afluírem 
em massa. 
 

O objetivo é abranger todos 
os cidadãos moçambicanos, 
de ambos os sexos, nasci-
dos no ano de 2005, bem 
como aqueles que não pu-
deram fazê-lo anteriormen-
te, desde que não tenham 
ultrapassado os 35 anos de 
idade.  

Discursando no acto, *Issa 
Tarmamade*, exortou os 
jovens para que não deixem o 
Recenseamento Militar para o 
fim.  
 

“Jovens, não deixem tudo para 
o fim, pois devem recensear-se 
o mais cedo possível, evitando 
provocar enchentes nos postos 
de recenseamento quando o 
processo estiver no fim”, disse 
Issa Tarmamade.  
 

Explicou que o censo militar 
decorre em todas as Secretari-
as das Localidades, dos Postos 
Administrativos e na Secretar-
ia Distrital. “Para o efeito, o 
cidadão deverá ser portador 
dos seguintes documentos: 
Bilhete de Identidade, ou 
Cédula Pessoal ou ainda Pas-
saporte; declaração de habili-
tações literárias; e declaração 
de residência, emitida pela es-
trutura da área de residência. 

Aliás, disse Issa Tarmamade, 
o Recenseamento Militar 
também é uma porta para a 
reafirmação profissional da 
juventude ao serviço da 
defesa nacional e motivo de 
orgulho.  
 

Entretanto, o Distrito do Ibo, 
para edição 2023 tem como 
meta recensear 300 jovens, 
de ambos os sexos  

Jovens participante do encontro 

No âmbito do Recenseamento Militar no Ibo  



IBO, O DESTINO TURÍSTICO DE CABO DELGADO E A ROTA DO CAFÉ                                                7 

  Elab: Cassiano Afonso Kunambili; Revisa o: Geraldo Bonzo; Coord: Egas Maria Nhamuanzo  

FEITA A DELIMITAÇÃO DA ÁREA MUNICIPAL  

Momentos durante o encontro de concertação  

Decorreram no passado dia 
09.01.23, trabalhos de levan-
tamentos para projeção da 
área destinada para Gestão 
do município de Ibo. 
 

O trabalho consistiu no le-
vantamento de áreas habita-
das, dados estes que por sua 
vez irão permitir a proporção 
da área adicional em função 
da densidade populacional, 
através dos parâmetros 
definidos pelo MAEFP.  
 

Estes trabalhos consistiram 
em busca de informações ge-
ográficas (coordenadas XY; 
ou e, Latitude e longitude) 
de cada ponto limite, com 
apoio de um aparelho 
topógrafico com dispositivo 
*(GPS)* Sistema de Posi-
cionamento Global, que após 
a manipulação desta in-
formação trará resultados 
dos limites da área municipal 
proposta para a tomada de 
decisões. 

Issa Tarmamade, Admin-
istrador do Distrito do Ibo, 
antecedeu o trabalho atra-
vés de uma reunião de 
esclarecimento técnico por 
parte do Ministério à 
comissão da delimitação do 
Distrito para estes estarem 
a par do que vão fazer 
acompanhamento. 
 

Refira-se que, a Dele-
gação era composta por: 
*Plácido Pereira* Director 
Nacional de Desenvolvi-
mento Autárquico; *Jaime 
Muchongo*- Técnico da 
Direção Nacional de 
Desenvolvimento Autár-
quico; *João Mápida* - 
Técnico do Gabinete do 
Secretário do Estado na 
Província de Cabo Delga-
do; *Eunésia Antônio* 
*Francisco** -Tecnica da 
Direção Nacional de Or-
ganização Territorial;  

No âmbito da autarcização da Vila do Ibo  

Delimitação dos espaços  
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ISSA TARMAMADE VISITA AS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DO 
POSTO ADMINISTRATIVO DE QUIRIMBA E FICA SATISFEITO COM O RITMO DAS OBRAS  

Momentos durante a visita da Residencia do Chefe do posto Administrativo de Quirimba 

A satisfação foi 
manisfestada no passado 
dia 29/12/2022, na visita 
que o dirigente efetuou 
àquelas obras, no Posto Ad-
ministrativo de Quirimba. 
 

Na ocasião, Issa Tarma-
made, escalou comparti-
mentos acompanhado pelo 
gestor da obra, Director do 
SDPI, Chefes dos Postos 
Administrativos e outros 
quadros do seu gabinete.  
 

No local, Issa Tarmamade 
interagiu com os tra-
balhadores, e ficou satis-
feito em saber que cerca de 
90% dos trabalhadores são 
naturais daquela área onde 
a Residência está sendo re-
construída e aproveitou a 
oportunidade para pedir 
maior seriedade no trabalho 
e que assumam a Obra com 
muita responsabilidade.  

Depois da destruição pelos terroristas  

O Chefe do Executivo 
Distrital recomendou ao 
gestor da Obra para 
dedicar muita atenção 
de modo que a residên-
cia resista as mudanças 
climáticas.  
 

Refira-se que, a obra tem 
uma execução de 80%, e 
o empreiteiro promete 
fazer entrega dentro de 
30 dias. 
 

_Ainda em Quirimba, 
*Issa Tarmamade*, re-
uniu com a população de-
slocada, onde a mesma 
manifestou a necessidade 
de regressar as suas zonas 
de origem, tendo o diri-
gente, dito a eles que o 
Governo está a organizar 
meios para evacuação da 
população.  

Imagens da Residência  
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Issa Tarmamade entregando insignias ao Líder Comunitário empossado 

ISSA TARMAMADE DEIXA RECOMENDAÇÕES CLARAS AO NOVO EMPOSSADO  
No Reconhecimento do Líder Comunitário do Bairro Mwanacombo  

Teve lugar no passado dia 
28 de Dezembro de 2022, 
na Sede do Bairro Mwa-
nacombo, na Localidade 
de Matemo, a cerimónia 
solene de reconhecimento 
pelo Estado de acordo 
com o artigo 10, do De-
creto nº 35/2012, de 5 de 
Outubro , do senhor 
Alide Amisse líder co-
munitário do I Escalão, 
em substituição do sen-
hor Cadre Assane, faleci-
do.  
 

A cerimónia foi orientada 
pelo Excelentíssimo Sen-
hor Administrador do 
Distrito, *Issa Tarma-
made*, na qualidade de 
representante do Estado, 
onde procedeu com a sua 
investidura e entrega dos 
distintivos.  

No seu discurso, Issa Tarma-
made, deu a conhecer que o ac-
to se realiza numa altura em que 
a Província enfrenta problemas 
de terrorismo, onde Matemo 
não escapou da acção inimiga.  
 

Ao líder comunitário ora 
reconhecido, coube ao Admin-
istrador Distrital deixar missões 
claras para o mesmo nomead-
amente:  
 

"Quero que você e a sua popu-
lação mantenham vigilância 
aqui em Matemo e que o inimi-
go não encontre espaço para 
mais uma vez voltar atacar e 
saquear comida da população 
aqui em Matemo"  
 

"Sensibilizar a população com 
idade activa para o pagamento 
do Imposto de Reconstrução 
Nacional - IRN";  
 

"Assegurar uma participação 
activa da população nos proces-
sos de produção de comida e 
diversificação das fontes de ren-
da familiar";  

"Aderência aos centros de 
alfabetização de jovens e 
adultos de modo a reduzir 
a elevada taxa de 
analfabetismo";  
 

"Garantir com que na sua 
área de jurisdição todas as 
crianças com idade escolar 
estejam matriculadas para 
o ano lectivo 2023".  
 

Garantir Saneamento do 
meio na sua comunidade 
para evitar a eclosão de 
doenças de origem hídrica, 
face a época chuvosa que 
se avizinha.  
 

Já o empossado, agradeceu 
a confiança dada pela pop-
ulação e hoje confirmada 
pelas Autoridades Admin-
istrativas do Distrito, e 
prometeu cumprir e fazer 
cumprir com as 
recomendações deixadas 
pelo Número 1 do Ibo.  
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Issa Tarmamade, Administrador do Distrito do Ibo, recebeu em audiência no seu 
Gabinete de trabalho, o Director Provincial do STAE e o Presidente da Comissão 
Provincial de Eleições, Abdul Camal e Albino Pariela, respectivamente  

Momentos durante a visita do edifício onde irão funcionar os órgãos eleitorais   

Os dois dirigentes dos Órgãos 
Eleitorais ao nível da Província 
de Cabo Delgado, vieram 
acompanhados por uma comi-
tiva que contempla ainda os 
Chefes dos Departamentos de 
Administração e Finanças, De-
partamento de Operações Eleit-
orais e outros quadros da Di-
recção Prvincial do STAE, no 
passado dia 26 de Dezembro de 
2022.  
 

Durante a sua estadia no Distri-
to, os dois dirigentes, para além 
do encontro de cortesia com o 
Administrador do Distrito, visi-
taram os possíveis locais para a 
instalação dos órgãos Eleitorais 
Distritais, designadamente, Sec-
retariado Técnico de Admin-
istração Eleitoral STAE e 
Comissão Distrital de Eleições, 
no âmbito da preparação das 
próximas eleições autárquicas 
que se realizam em 2023 a nível 
nacional, onde a vila do Ibo 
será autarcizada pela primeira 
vez.  

No fim da visita ao 
Distrito, Camal e 
Pariela, mostraram-se 
satisfeito pelas con-
dições existentes para 
o funcionamento dos 
dois organismos eleit-
orais distritais.  

No âmbito da instalação dos Órgãos Eleitorais ao nível do Distrito do Ibo  

Momentos durante a visita do edifício onde irão funcionar os órgãos eleitorais   
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EGAS NHAMUANZO, DIRIGE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM PARCEIROS HUMANITÁRIOS 
QUE OPERAM NO IBO  

 

PUBLICIDADE  

 

 

 

 

 

SAAKATA  
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