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II EDIÇÃO DE SETEMBRO 2022  

Issa Tarmamade, Administrador do Ibo na FACIM 2022 

Distrito do Ibo, representado pelo respectivo 
Administrador Distrital Issa Tarmamade, 
participou na 57° Edição da Feira 
Internacional de Maputo ACIM, que decorreu 
de 29 de Agosto  à  4 de Setembro do 
corrente ano em Ricatla, no Distrito de 
Marracuene, Província de Maputo., só o 
lema: “Industrialização: Inovação 
Diversificação da Economia Nacional da 
Economia Nacional” e que visa  expor as 
potencialidades de producao agro-industrial e 
exportação do pais e promover 
oportunidades de negócios e investimento da 
classe empresarial nacional. 
 O Distrito do Ibo  participou nesta edição, 
expondo  o famoso “Café do Ibo”, que nos 
últimos anos vem ganhando muito mercado 
não so ao nível nacional em que tem sido 
preferencial sobretudo dos turistas que 
visitam a região, mas também a nível 
internacional onde já ganhou uma medalha 
de Ouro em 1906 Lisboa, Portugal e também 
exposto em quatro ocasiões em Feiras 

Internacionais, graças a sua magnifica 
qualidade  
De acordo com o Administrador do Distrito, o 
Café do Ibo, ee aposta do Governo, razao 
pela qual, junto com seus parceiros, está 
envidado esforços para Massificação do 
cultivo desta cultura, e também  para 
alcançar o nível de producao industrial, para 
dinamizar a economia do Distrito. 
“ O Café do Ibo, teve grande apreciacao e 
solicitacao pelos visitantes, e as quantidades 
que trazíamos deste magnifico Café 
esgotaram rapidamente. Houve quem 
encomendasse não só o Café do Ibo, mas 
também o tão saboroso Mel que as nossas 
comunidades produzem a partir dos Mangais, 
contribuindo assim para a preservação desta 
espécie florestal protegida por lei”, disse Isa 
Tarmamade, Administrador do Distrito do Ibo, 
minutos depois do cair do pano da 57° edição da 
FACIM 2022. 
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No âmbito das ferias escolares  

IBO ORGANIZA TORNEIO DE FERIAS PARA CRIANCAS  

Foto: Chefe do Posto no enceramento do evento  

O evento decorreu de 12 a 25 de Agosto do 
ano corrente, envolvendo pouco mais de 200 
crianças da 1a a 7a Classes dos Postos 
Administrativos de Ibo Sede e de Quirimba,  
com objetivo de ocupar os petizes na 
interrupção de aulas do primeiro Semestre 
com actividades recreativas e educativas 
para estimular a aprendizagem continua dos 
mesmos. 
De entre varias actividades realizadas, 
destacam –se desportivas, culturais e 
educação ambiental que culminou com o 
fabrico de diversos objetos ou brinquedos 
com recurso a Residios sólidos recicláveis 
tais como Garrafas Plásticas, Sacos 
Plásticos, caixas de papel,  Argila que por 
sinal predomina na região e outros para 
fabrico de objetos de utilidade diária pelas 
crianças e não sô, onde foram feitos pelos 
petizes mais de   200 objetos expostos no dia 
do enceramento. 
Segundo Lito Adriano, representante da 
AVSI, era principal objetivo central do evento, 
estimular a cultura do Saber Ser, Estar e 
Fazer e solidariedade para com as crenças 
deslocadas acolhidas no nosso Distrito. Lito, 

manifestou igualmente a sua satisfação pela 
forma como o evento decorreu e disse que a 
organização que representa tudo continuara 
fazendo para o o bom desenvolvimento das 
crianças- 

Monteiro Rachide, Chefe do Posto 
Administrativo Sede, durante oseu discurso 
no momento do enceramento do evento, 
parabenizou as crianças pela qualidade dos 
resultados do evento, acreditando que no 
futuro as crianças dauqle posto melhor 
saberão brincar e preservar o ambiente. 
Agradeceu os promotores da iniciativa, 
esperando que actividades do género 
continuem a ser implementadas naquele 
posto administrativo para o bem das 
crianças, devendo se focalizar mais nas 
crianças mais vulneráveis. 
Refira se que o evento, aconteceu numa 
parceria entre o Governo do Distrito e 
Fundacao AVSI, com o financiamento da 
UNICEF. 
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No âmbito da melhoria de condições nos Mercados 

Vendedores de Cumuamba beneficiam de alpendre 

Os vendedores do Mercado do Bairro de 
Cumuamba, na Vila Sede do Distrito do Ibo, 
beneficiam de um Alpendre para a melhoria 
de condições no exercício das suas 
actividades. 

A Infra-estrutura, resulta de uma doação da 
familia Tarmamade, que ao notar as 
condições precárias em que parte 
considerável dos vendedores daquele 
mercado vendiam seus produtos, decidiu 
apoiar construindo um Alpendre com 
capacidade para acomodar ate 20 bancas 
ou vendedores de pão, bolos, frutas, peixe 
frito e demais produtos de  consumo 
imediato, acabando com as condições de 
exposição ao sol e chuva em que exerciam 
as suas actividades de comercio. 

A iniciativa inclui ainda a montagem de 
cerca de 17 pequenos postes com lâmpadas 
de iluminação solares, que para alem de 
serem montadas em volta  do alpendre, 
foram colocados em outros locais onde não 
possuem iluminação publica fornecida pela 
Electricidade de Moçambique, como os 
casos do mercado de cumuamba, bairro 
cimento e de Rituto na Vila Sede do 
Distrito. 

Na entrevista com o Chefe do Posto Sede, o 
dirigente explicou ao nosso Boletim Informa-
tivo que aquela Infraestruturas éééuma mais 
valia para o Bairro, veio minimizar o sofri-
mento dos vendedores de pao, bolos, frutas 
e outros produtos de pronto consumo.  

Aproveitou a ocasião para agradecer a famil-
ia Tarmamade e amigos que apoiaram em 
dinehiro para a construção do alpendre e ilu-
minacao pública de locais criticos na Vila 
com candeeiros solares, prometendo cuidar 
da melhor forma a Infraestrutura 

Foto: Alpendre com vendedores 

Foto: Produtos mais vendidos no local 
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No âmbito da monitoria dos Trabalhos do PNQ  

ADMINISTRADOR DO PARQUE NACIONAL DAS QUIRIMBAS VISITA O DISTRITO 
DO  IBO 

Duarte Mussa Laqueliua, novo Administrador 
do Parque Nacional das Quirimbas, efectuou 
uma visita de trabalho de 1 a 2 de Setembro 
do corrente, no âmbito da monitoria dos 
trabalhos que o PNQ desenvolve no contexto 
das áreas de Conservação, em que Ibo faz 
parte. 

 A visita tinha como principal objectivo fazer 
a sua primeira Apresentação as autoridades 
locais, visitar os Escritórios do Bloco D do 
PNQ no Ibo, bem como aferir o nível de 
coordenação entre a instituição que dirige e 
instituições relacionadas com as quais 
manteve encontros para interacção com 
aqueles.  

Para além dos encontros havidos com as 
Forcas de Defesa e Segurança, fiscais do PNQ 
e organizações da sociedade Civil que 
operam no Distrito, Laqueliua teve encontro 
de cortesia com o Excelentíssimo Senhor 
Egas Nhamuanzo Secretario Permanente , 
em representação do Administrador do 
Distrito e procedeu a entrega de bicicletas 
para os comités de gestão dos recursos 
naturais, para a dinamização das suas 
actividades.  

Laqueliua, apelou aos participantes da 
reuniao realizada nos escritórios do PNQ no, 

a pautarem por mutua coordenação nas 
actividades, com enfoque na fiscalização as 
actividades de conservacao e de preservação 
de espécies, pois, segundo ele, o PNQ em 
nenhum momento alcançara seus objectivos 
sem intervenção de outras instancias, como 
são os casos das instituições de justiça e das 
autoridades locais. 

Egas Nhamuanzo, Secretario Permanente do 
Distrito, momentos depois de proceder a 
entrega das bicicletas, apelou aos 
beneficiários a fazer o bom uso dos meios ao 
serviço da Fiscalização e preservação dos 
escassos recursos naturais, sobretudo os 
marinhos de que a população do Distrito 
depende deles para subsistência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Momento da entrega de Bicicletas aos Presidentes das Associações   
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No âmbito da ligacao policia - comunidade 

COMANDANTE DISTRITAL DA PRM 

Benjamim Jorge Machoco, Comandante Distrital da PRM no Ibo, reuniu no dia 8 de 
Setembro do corrente ano, com os residentes do bairro Rituto na Vila Sede do Distrito, 
para avaliar a Situação criminal no Distrito, ponto da Situação da violência domestica. 

Num encontro que contou com as estruturas da base, Machoco ficou a saber que a 
Situação criminal no Distrito é controlável, mas que o sector e a comunidade devem 
coordenar para a resolução dos poucos casos de delito registados, como o caso de 
alguns roubos nas residências perpetrados sobretudo por pessoas supostamente 
provenientes de outros pontos da província. 

 

Foto: Comandante Distrital da P{RM dialogando com a populacao   
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No âmbito da Celebração do Dia do Profissional de Educação Física  

SDEJT REALIZA UMA SESSãO DE GINASTICA  

O Serviço Distrital de Educação, Juventude e 
Tecnologia do Ibo, realizou no passado dia 1 
de Setembro do corrente ano, uma sessão de 
ginástica, para assinalar as celebrações do 
Dia do Profissional de Educação Física, 
evento que anualmente nesta data enaltece 
a importância dos profissionais de Educação 
Física para a promoção da saúde e aumento 
da qualidade de vida da população   

O evento teve lugar no salão de ténis da Vila 
Sede do Distrito, envolvendo mais de 100 
participantes, entre professores de 
Educação Física, alunos e também contou 
com a presença de Magido das Neves, 
Director do Serviço Distrital de Educação, 
Juventude e Tecnologia, que dirigiu a 
cerimonia. 

Das Neves, durante a sua intervenção, fez 
um apelo aos participantes, sobre a 
importância de que se reveste a actividade 
física para a manutenção da saúde do nosso 
corpo e de todas as idades. 

Explicou também que, é papel do professor 
de Educação física, estimular a pratica da 
actividade física não so nos seus alunos, mas 
para toda a comunidade onde estiver 

inserido. 

Refira-se que esta data ee celebrada 
anualmente a 1 de Setembro, celebrando o 
profissional de Educação Física por ser 
responsável de manter o corpo humano em 
constante acção e saudável. 

Foto: Actividade de Educacao Fisica no campo da Vila sede   

Foto: Actividade de Educacao Fisica no campo da Vila sede   
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No âmbito das celebrações do Dia da Vitoria 

Egas Maria Nhamuanzo convida a Juventude a valorizar e a preservar as 
conquistas alcançadas no dia 7 de Setembro de 1974 

Foto: Egas Nhamuanzo, dialogando a população no local de comício, alusivo ao dia 7 de Setembro   

Egas Maria Nhamuanzo, Secretario 
Permanente Distrital do Ibo, em 
representação do Administrador do Distrito, 
apelou a juventude para a valorização e 
preservação dos objectivos alcançados no dia 
7 de Setembro de 1974 na Capital Zambiana 
de Lusaka, no contexto das comemorações 
do dia da Assinatura dos Acordos de Lusaka, 
Dia da Vitoria. 

Na ocasião, recordou contextualizando aos 
presentes sobre a importância do dia 7 de 
Setembro, em o Estado Português 
reconheceu formalmente o direito do povo 
moçambicano à independência e, em 
consequência acordou com o lado 
moçambicano para transferência de poderes, 
ou seja, transferência da soberania que 
detinha sobre o território moçambicano. 

No âmbito dos mesmo acordos, foi 
igualmente estabelecido que, a 
independência completa de Moçambique, 
seria solenemente proclamada no dia  25 de 
Junho de 1975, coincidindo com o 
aniversario da fundação da Frelimo, disse o 
dirigente.  

Por isso, Nhamuanzo, instou a juventude na 
valorização destas conquistas, lutando pela 
soberania conquistada com muito suor e 
sacrifício . Para tal, os jovens não devem 
aceitar aderir as fileiras dos que querem ver 
Moçambique em chamas, destruído, na 
miséria , no sofrimento e sem progresso, 

acrescentou o dirigente. Acrescentou.  

Finalizando, defendeu Nhamuanzo que uma 
das formas de valorizar o 7 de Setembro, é 
manter cada vez mais a vigilância cerrada 
contra terroristas no nosso Distrito. 

Referir que o dirigente falava momentos 
depois da deposição de coroa de flores na 
Praca dos Heróis, onde estiveram membros 
do governo e população em geral. 

  

Foto: Momentos da deposição da Coroa de flores  
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EGAS NHAMUANZO PROCEDE A ENTREGA DA 
MATERNIDADE NO POSTO ADMINISTRATIVO DE 
QUIRIMBA 

Egas Nhamuanzo, discursando com a população em 
Quirimba  

O Secretário Permanente Distrital do Ibo, Egas 
Maria Nhamuanzo, em representação do Ex-
celentíssimo Senhor Administrador do Distrito, 
*Issa Tarmamade*, fez a entrega hoje Sexta-feira 
(09/09/2022), a Maternidade do Posto Adminis-
trativo de Quirimba. 
 

Quirimba com cerca de 9 mil habitantes incluindo 
a população deslocada, o empreendimento com 1 
bloco, tem a capacidade instalada para 4 gabi-
netes, 3 dos quais de consultas externas e 1 ma-
ternidade com capacidade de 3 camas, que inclui 
um Sistema de Abastecimento de Água e muro de 
vedação. 
 

Falando na ocasião da cerimónia que era aguarda-
da com enorme expectativa pela população, 
*Egas Nhamuanzo* , sublinhou dizendo que, o 
Governo aposta na promoção dos serviços bási-
cos às populações portanto, "Este edifício é vos-
so, fruto da vossa conquista, por isso, pedimos 
que cuidem muito bem", disse. 
 

Outrossim, Egas Nhamuanzo convidou a popu-
lação a valorizar o investimento ali aplicado, aflu-
indo no local para ter acesso aos serviços ofereci-
dos e encorajou as mulheres a aderirem às con-
sultas pré natal incluindo o serviço de parto e pós 
parto, planeamento familiar entre outros. 

Na mesma ocasião, Nhamuanzo , exortou a popu-
lação a conservar bem a Infra-estrutura e ao mes-
mo tempo a ser vigilante a todos quando queiram 
vandalizar a Infra-estrutura ou queiram pôr em 
causa os serviços a serem prestados à população de 
Quirimba. 
 

Aos profissionais afectos naquele Maternidade, 
Egas Nhamuanzo exortou a apostarem pelo profis-
sionalismo, integridade e um bom atendimento 
aliás, um atendimento humanizado e com re-
sponsabilidade de modo a servir melhor a popu-
lação local. 
 

Outrossim, Nhamuanzo , exortou a população de 
Quirimba a continuar vigilante, e denunciar 
qualquer acto estranho na comunidade que atente 
contra a segurança da população, porque segundo 
este governante, a tendência do Governo é pro-
gredir e não regredir, e só podemos promover o 
desenvolvimento de Quirimba quando existir a 
Paz. 
 

Refira-se que, a Maternidade hoje entregue que 
inclui outros serviços, foi reabilitada e ampliada 
em parceria entre o Governo, Agência Italiana Pa-
ra Cooperação Internacional e a OIKOS, e custou 
1.3 milhões de Meticais. 

Imagens da Maternidade de Quirimba 
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FALECEU A "BIBLIOTECA VIVA" DA ILHA DO IBO! 

Chega-me a triste notícia da morte do Senhor João Batista, homem que nas "curvas da 
vida" encontrei na Ilha do Ibo e que conhecia aquele local, como a "palma da sua 
mão". Foi em 2014, altura em que pela primeira vez pisei o Ibo. Solicito, João Batista 
levou-nos a conhecer a Fortaleza que leva precisamente o seu nome: São João Batista. 
Passeamos a pé pela Ilha. Conversamos muito, soube dos seus planos para terminar 
um livro sobre a história do Ibo (espero que tenha sido lançado). Um encanto de pes-
soa, tornou-se hoje uma estrela no Céu. Da net, encontrei mais alguns detalhes sobre 
ele: João Baptista, conselheiro e historiador do Ibo, sabe cada detalhe da história da 
ilha. Foi ali que ele nasceu, em 1927. Por ele passaram 42 governantes, entre os quais 
portugueses. Nessa época, trabalhava na Secretaria da Alfândega como dactilógrafo, 
acabando por ter acesso, secretamente, aos documentos confidenciais. Paz à alma 
deste grande homem, que Cabo Delgado deve-lhe honras enormes. 

NECROLOGIA  

João Baptista, o Historiador do Ibo já falecido 
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