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(Quelimane Makholo)  –  Na sua 
mensagem, por ocasião da 
missa do galo na noite de Na-
tal, o Vigário Geral da Diocese 
de Quelimane Arcanjo Citime-
la, realçou a necessidade de o 
País construir homens de paz, 
que agregam valores a socie-
dade e ao mesmo tempo liber-
ta-se dos gananciosos, que re-
gridem o desenvolvimento so-
cioeconómico. 
Os ataques terroristas na região 
norte do País que muito tem de-
vastado a economia, ceifando vidas 
humanas e provocando milhares 
de deslocados, tem contribuído 
para desestabilização do território 
nacional, constituindo uma forte 
ameaça à paz e integridade física 
dos moçambicanos. Dai que, o Vi-
gário Geral da Diocese de Quelima-
ne, na sua missa por ocasião da 
noite de natal, lançou fortes apelos 
para construção de uma paz mais 
robusta e duradoira enraizada den-
tro da família de cada moçambica-
no. O prelado, sustenta que os in-
tegrantes dos grupos terroristas 
que destroem o País e retiram a 
vida de muitos concidadãos, são 
gananciosos que não estão satisfei-
tos com a paz, o amor ao próximo 
e ambiente de tranquilidade que o 
País observava.  
Os grupos de gananciosos, preten-
dem a todo o custo regredir os es-
forços alcançados em vários anos, 
e deste modo, desestabilizar o ter-
ritório através das suas acções ma-

léficas, sendo por isso de capital 
importância unir forças para cons-
trução de uma paz sólida e susten-
tável. No seu entendimento, a paz 
a que se referia o menino Jesus a 
quem apelidou de príncipe da paz, 
é um sentimento de amor profun-
do a humanidade, a paz perene, 
tranquilidade e adoração ao próxi-
mo. 
“Recebemos um menino que é 
o príncipe da paz, significa que 
nós uma vez recebemos este 
menino, o menino Jesus, o 
Príncipe da Paz, somos convi-
dados a sermos construtores 
da paz nos nossos lares, nas 
nossas famílias, no nosso local 
de trabalho, no País e na Pro-
víncia. Temos que ser mensa-
geiros e construtores da paz, 
essa é a mensagem forte que 
cristo traz e trouce ao mundo a 
todos nós” -frisou. 
Num outro desenvolvimento, o Vi-
gário Geral da diocese de Quelima-
ne, repudiou com veemência a on-
da de ataques terroristas no norte 
do País, tendo apelado para o fim 
dos conflitos no mundo e com par-
ticular enfoque no País. 
“É de facto triste ver que de-
pois de dezasseis anos de 
guerra, de muita guerra, de-
pois de termos rejubilados pe-
la paz continuemos neste mo-
mento com gananciosos que 
querem destruir o País despre-
zando os esforços empreendi-
dos para o desenvolvimento 

deste País. Portanto, eu, repu-
dio porque são atitudes nega-
tivas, que não nos permite de-
senvolver, se queremos de fac-
to desenvolver o País temos 
que ser homens de paz e de 
reconciliação” -Vigário Geral da 
Diocese de Quelimane.   
Encorajou as famílias a cultivarem 
a paz, o amor ao próximo e o bem-
estar comum de toda sociedade. 
Sublinhou que a paz deve começar 
na família e estender-se para toda 
sociedade 
“Temos que ser homens que 
pensam no bem comum, no 
bem de todos, aqueles que es-
tão no mato temos que desen-
volver o espírito de paz, não 
deixemos só para o governo, 
muitas vezes deixamos tudo 
para os que estão no governo, 
para os que estão no puder. É 
tarefa de todos nos velar por 
essa paz e também ser aten-
tos, repudiar todo terror, todo 
terrorismo, esse sai das nossas 
casas, temos o dever de repre-
ender, dizer filho esse não é o 
caminho, vamos desenvolver 
juntos” –disse. 
Alguns crentes abordados pelo Jor-
nal Makholo na noite de natal, 
também destacam a importância 
da construção da paz no tecido 
social como a condição primordial 
para o desenvolvimento de qual-
quer nação.  

Moçambique precisa de se libertar dos  
gananciosos 
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Quelimane Makholo)  –  O aces-
so a tecnologias de produção 
agrícola de qualidade está a 
proporcionar muitas vanta-
gens para os produtores, que 
da chamada enxada de cabo 
curto, conseguiram ser poten-
ciados com tractores e outros 
meios que visem a elevação 
dos níveis de colheitas, no dis-
trito limítrofe com o vizinho 
Malawi-Molumbo, na província 
da Zambézia. 
O exemplo está no Ernesto Gracia-
no, que de uma área de apenas 27 
hectares explorada anteriormente, 
logrou incremento, contando com 
45 hectares plenamente aproveita-
dos para o cultivo de culturas tais 
como soja, milho e feijão bóer. 
Com o efeito, os níveis de colheitas 
também estão a seguir a mesma 
tendência, com os dados oficiais 
facultados por Salomão Joaquim, 
técnico de extensão rural, que tem 
seguido o desempenho deste pro-
dutor, apontando 47 toneladas da 
oleaginosa de soja, 30 toneladas 
do cereal de milho, para além de 
quantidades não especificadas da 
leguminosa do feijão bóer. 
Em declarações aos jornalistas que 
escalaram aquele distrito numa 
missão de trabalho no terreno, Er-
nesto Graciano reconheceu, que 
antes de ascender á novas tecnolo-
gias, as colheitas de soja, por 
exemplo, não passavam de 250 
sacos, enquanto no milho não atin-
giam para além de 150 sacos e em 
relação ao feijão bóer cem sacos. 
Ele começou a aplicar os meios de 
trabalho que garantem eficiência 
nas actividades de cultivo, depois 
que conseguiu entrar na lista de 
beneficiários do programa Susten-
ta, que identificou aquele distrito 
para promover tecnologias de pro-
dução agrícola e reforço da capaci-
dade de uso de recursos tais como 
pesticidas, fertilizantes e acesso a 
semente de qualidade melhorada. 
O técnico de extensão lembrou 
que, a introdução de tecnologias 

avançadas num meio em que os 
produtores estavam vinculados aos 
instrumentos arcaicos, requereu 
um período de tempo de adapta-
ção, com vista a corresponder com 
os objectivos de incremento das 
colheitas, bem como a própria di-
nâmica da actividade no distrito. 
Assim, depois de entrar no esque-
ma, Ernesto Garcia, um dos agri-
cultor de referencia quase que 
obrigatória na experiencia de apli-
cação de novos métodos de traba-
lho agrícola, naquele distrito, tor-
nou-se um empregador, contando 
com 210 trabalhadores em regime 
sazonal, bem como meia dúzia de 
colaboradores que integra o elenco 
efectivo que assegura o empreen-
dimento a tempo inteiro. 
O programa de assistência técnica 
às iniciativas que visem ao incre-
mento dos níveis de produção agrí-
cola em Molumbo é executado com 
a intervenção do SUSTENTA, tendo 
alcançado uma cobertura de 150 

pequenos agricultores. 
Actualmente, estão inscritos 250 a 
serem avaliados e seleccionados 
em função da qualidade de propos-
tas apresentadas, que tal como 
adiantou, o director distrital de Ac-
tividades Económicas, em Molum-
bo, Estêvão Malulão, devem reunir 
determinados requisitos, estabele-
cidos com vista a dar êxito a imple-
mentação dos esforços do progra-
ma Sustenta, em Moçambique. 
Produtores vítimas de exclu-
são 
Só que os critérios de selecção es-
tão a gerar controvérsia, havendo 
uma ala que já começa a emitir 
pensamentos hostis, acusando os 
representantes do Governo local de 
privilegiar camadas da população 
com capacidade de posse bem as-
sente. 
O director distrital está acorrente 
das reacções de desilusão, tal co-
mo fez questão de reconhecer em 
contacto com jornalistas. Ele acon-
selha as pessoas a aproximar-se 
aos beneficiários para inteirar-se 
do processo com vista a rectificar 
os erros que encravam o acesso as 
oportunidades criadas pelo Susten-
ta.   
“Sempre levanta-se esse problema. 
As pessoas reclamam, mas na ver-
dade é que o programa Sustenta 
tem algumas exigências, para al-
guém ser candidato não basta que-
rer, porque se não reunir requisi-
tos, o seu projecto será autoriza-
do”, esclareceu. 
Recordou que, o apoio suscita mui-
to interesse de produtores, a maio-
ria dos quais fica constrangida 
quando confrontada com anúncio 
de resultados de avaliação que 
contrastam com suas expectativas. 
Contudo, parte significativa de 
agricultores nega compreender o 
argumento das autoridades, man-
tendo a ideia segundo a qual Sus-
tenta aposta em produtores que já 
têm riqueza. 

Qualidade de tecnologias dinamiza 
produção no distrito de Molumbo 

Continua na Pag. 04 
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Sustenta satisfaz expectativa 
Seja como for, o apoio do Sustenta 
é digno de avaliação favorável no 
distrito de Molumbo. Tal como ma-
nifestou Belmiro Sebastião, super-
visor da rede de extensão, “há sa-
tisfação, porque não tinha equipa-
mento e a traves do Sustenta tam-
bém estão a divulgar tecnologias 
avançadas, uso de semente melho-
rada, pesticida, fertilizantes”. 
Uma realidade, que conforme adi-
antou, está a trazer a maximização 
da produtividade, nos campos agrí-
cola. 
Como recado que visa o grupo da-
queles que se acham relegados, o 
interlocutor aconselhou que se ali-
assem aos beneficiários com vista 
ao intercâmbio de experiência, 
bem como partilhar o equipamen-
to, a exemplo de tractores. 
“É uma realidade, não temos apoio 
para cobrir todas as áreas e incen-
tivamos aos agricultores a fornecer 
equipamento àqueles que não têm 
e influenciar eles a organizar-se e 
chamar PASSE para fornecer 
apoio”, assinalou. 
É que, os PASs, tal como explicou, 
têm capacidade de executar as su-
as operações em regime móvel, 
dando hipótese de cobrir áreas 
muito recuadas, o que passa pela 
organização de agricultores que 
estão dispersos. 
Molumbo experimenta 
momentos de produtividade 
As autoridades locais não duvidam 
do impacto do Sustenta, sendo que 
o director distrital das Actividades 
Económicas, em Molumbo, apon-
tou como aspectos evidentes, o 
facto de o sector de agricultura ter 
logrado avanços da etapa de sim-

ples  produção, alcançando níveis 
de produtividade de realce. 
“Molumbo sempre foi potencial. 
Mas o surgimento do Sustenta veio 
catapultar a capacidade de produ-
ção, para começar pela difusão de 
tecnologias e serviços. Isso trouxe 
dinamismo na nossa gestão de 
tempo de trabalho e hoje, numa 

pequena área os rendimentos são 
outros”, realçou.   
Ele assinalou vantagens, igualmen-
te na vertente de insumos, afir-
mando que o desempenho das co-
munidades aumentou de forma 
significativa, trazendo como resul-
tados de impacto extremamente 
elevado, a superação de bolsas de 
fome, não havendo área do distrito 
que, segundo garantiu, ressente-se 
de problemas de acesso alimentos. 
Aliás, a fonte descreve uma ten-
dência de prosperidade de produ-
tores, numa realidade em que 
mesmo em caso de escassez, as 
famílias socorrem-se de mercados 
de comercialização, introduzindo 
suas culturas de rendimento, que 
depois de serem absorvidas pro-
porcionam recursos para aquisição 
de produtos necessários na cober-
tura do défice de alimentos. 
Neste momento, os excedentes de 
produção agrícola no distrito de 
Molumbo encontram como destino, 
mercados proporcionados pela in-
tervenção de agentes comerciais 
de origem Bangladeshsa, diversifi-
cando com pequenas iniciativas de 
interesse local, que ganham prota-
gonismo com a aquisição de quan-
tidades consideradas insignifican-
tes com vista a assegurar a activi-
dade de escoamento, cobrindo ou-
tras zonas de consumo. 
“Temos também pequenos interve-
nientes, que em algum momento, 
fazem ligação com os pequenos 
compradores. Nisso, os produtores 
mereceram do programa de insti-
tuições financeiras, contemplando 
quatro agentes económicos”, disse, 
sustentando ser importante incen-
tivar iniciativas que ajudem na or-
ganização de produtores em agre-
miações ou cooperativas, como 
estratégia visando garantir vanta-
gens na fixação de preços de co-
mercialização que vão ao encontro 
do esforço real aplicado no proces-
so de cultivo. 
Actualmente, conforme reconhe-
ceu, os preços são estabelecidos 
em função do comportamento do 
próprio mercado, tendo como as-
pecto de peso os níveis de procura. 
Tal pressupõe que as autoridades 
não se intrometem no negócio, 
mesmo em caso de a realidade exi-
gir intervenção com medidas que 
visem garantir equilíbrio de interes-
ses.  

Continuado da Pag. 03 
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Quelimane Makholo)  –  A Bancada 
da Frelimo na Assembleia Municipal 
de Quelimane manifestou o desejo 
de levar o Edil Manuel de Araújo a 
barra da justiça caso não apresen-
te a Assembleia, os comprovativos 
de que as viagens que efectua ci-
clicamente ao estrangeiro são cus-
teadas por instituições que o convi-
dam. Caso se prove que Manuel de 
Araújo esta a retirar, subtrair ou 
usar fundos públicos do Conselho 
Autárquico de Quelimane para cus-
tear as despesas de ajudas de cus-
to e passagens áreas das suas via-
gens particulares ou de lazer para 
fora do Pais será denunciado ao 
Gabinete Provincial de Combate a 
Corrupção. 
A promessa de Levar o Edil, Manu-
el de Araújo a barra do tribunal, 
saiu da boca dos membros da ban-
cada da Frelimo na Assembleia Mu-
nicipal, que durante a quinta ses-
são daquele órgão deliberativo, 
desafiaram o Presidente do Conse-
lho Municipal a apresentar compro-
vativos de passagens áreas, convi-
tes, assinatura de vistos de entra-
da e saída que ilustram com clare-
za quem financia as suas desloca-

ções para dentro e fora 
do País. 
Os membros da Assem-
bleia Municipal pela ban-
cada da Frelimo, exigem 
explicações do Presiden-
te do Conselho Municipal 
e evidências de transfe-
rências de fundos ou re-
cibos das instituições, 
que supostamente o 
convidam para realizar 
palestras ou actividades 
particulares, que nada 
tem haver com o desen-
volvimento da cidade de 
Quelimane bem como a 
melhoria das condições 
de vida dos munícipes. 
O Chefe Adjunto da ban-

cada da Frelimo na Assembleia Mu-
nicipal, Jaime Mário, referiu que o 
dinheiro que o Edil de Quelimane 
usa para suportar as despesas de 
suas viagens, ao estrangeiro, po-
deria ser aplicado para reabilitação 
de estradas, pagamento de bens e 
serviços para melhoria das condi-
ções de vida da população. Acusa 
o edil de estar a dilapidar fundos 
públicos da edilidade para viagens 
que não produzem resultados visí-
veis e concretos para o desenvolvi-
mento autárquico. 
Na mesma linha de pensa-
mentos, o Chefe da banca-
da da Frelimo na Assem-
bleia Municipal, Celso Maloa 
pisou ao fundo no acelera-
dor da sua voz e foi mais 
longe. Apresentou artigos 
de um decreto de Lei para 
fazer valer as suas exigên-
cias como membro da As-
sembleia e representante 
dos Munícipes de Quelima-
ne. 
“Em nome dos Muníci-
pes da cidade de Que-
limane, a bancada da 
Frelimo na Assembleia 
Municipal quer esclare-

cimentos sobre as sucessivas 
deslocações do senhor Presi-
dente do Conselho Municipal 
para fora da Autarquia alegan-
do estar em missão de serviço. 
Intende-se que as deslocações 
em missão de serviço, são 
aquelas em que por exigência 
do serviço, os Funcionários e 
Agentes do Estado realizam 
temporariamente para fora do 
local de trabalho. Os funcioná-
rios e Agentes do Estado auto-
rizados a fazer deslocações em 
missão de serviço, devem 
apresentar o relatório de acti-
vidades realizadas ao superior 
hierárquico no prazo de sete 
dias a partir da data do seu re-
gresso. As deslocações dos 
funcionários e agentes do Es-
tado dentro e fora do País, as 
despesas de ajudas de custo 
são suportadas pela instituição 
onde o funcionário e agente do 
Estado presta serviços”- afir-
mou, Celso Maloa, numa das suas 
primeiras intervenções de pedido 
de esclarecimentos ao Edil de Que-
limane. Invocou leis e artigos para 
fazer valer o seu pedido mas,  

Bancada da Frelimo quer Araújo 
no Tribunal 

Continua na Pag. 06 
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o Presidente do Conselho Municipal 
de Quelimane Manuel de Araújo, 
não se pronunciou sobre a matéria 
de suas viagens para dentro e fora 
do País. Abordou outras questões 
durante a sessão mas não prestou 
informações sobre as exigências da 
bancada da Frelimo. 
O Chefe da bancada da Frelimo na 
Assembleia Municipal disse que em 
caso de Manuel de Araújo não 
apresentar provas que não usa 
fundos do conselho Municipal para 
custear suas viagens, aquela ban-
cada ira mover um processo-crime 
contra o Edil para que seja investi-
gado pelo Gabinete Provincial de 
combate a Corrupção sob suspeitas 
de uso indevido dos fundos do Es-
tado para actividades particulares 
ou de lazer. 
Celso Maloa, citou por exemplo as 
alíneas a) e d) do decreto 95/2018 
de 03 de Dezembro, aprovado pela 
lei 10/2017 de 01 de Agosto para 
fazer valer os seus argumentos de 
que Manuel de Araújo estaria a 
esbanjar dinheiro público em pro-
veito próprio prejudicando os mu-
nícipes que o elegeram. 
“Nos casos em que um Funcio-
nário ou Agente de Estado se 
desloque a convite de uma ins-
tituição de Estado, o abono de 
ajudas de custo diário é efec-
tuado na totalidade pela insti-
tuição que o convida. Quando 
se trata de deslocações patro-
cinadas por instituições distin-
tas do Estado em que as mes-
mas assumem todas as despe-
sas de estadia do Funcionário 

e agente do Estado os serviços 
de administração pública su-
portam o correspondente a dez 
por cento das respectivas aju-
das de custo” –Celso Maloa, ci-
tando escritos de um decreto.  
Após apresentar a fundamentação 
legal, o Chefe da Bancada da Fre-
limo sublinhou as conclusões a que 
a sua bancada chegou após anali-
sar o assunto das viagens do Presi-
dente do Conselho Municipal de 
Quelimane. 
“A bancada da Frelimo, conclu-
iu que o Senhor Presidente do 
Conselho Autárquico da cidade 
de Quelimane usou e usa fun-
dos do município não declara-
dos proveniente das receitas 
dos mercados e outras para 
custear as suas deslocações 
nacionais e internacionais, se 
não for o caso, a bancada da 
Frelimo solicita a apresentação 
das justificativas das viagens 
dentro e fora do País tais co-
mo: Talão de embarque ou ou-
tro comprovativo, Guia de Mar-
cha devidamente carimbada 
pela entidade receptora, foto-
cópia do passaporte evidenci-
ando a entrada e saída no País 
de destino, nos termos das alí-
neas a) e d) do decreto 
95/2018 de 03 de Dezembro, 
aprovado pela lei 10/2017 de 
01 de Agosto”- Chefe da Banca-
da da Frelimo na Assembleia Muni-
cipal. 
Mais adiante, o líder da bancada da 
Frelimo pediu o reembolso dos va-
lores de ajudas de custo recebidos 

pelo Presidente do Conselho Autár-
quico da cidade de Quelimane du-
rante as suas deslocações caso se 
comprove que tenha usado dinhei-
ro da edilidade para assuntos pes-
soais ou particulares. Para finalizar, 
o Chefe da bancada da Frelimo 
prometeu denunciar Manuel de 
Araújo ao Gabinete Provincial de 
Combate a corrupção. 
“Antes de terminar, a bancada 
da Frelimo Propõe que a não 
apresentação dos referidos do-
cumentos e de acordo com o 
decreto acima citado, implica o 
reembolso dos valores de aju-
das de custo recebidos por Se-
nhor Presidente do Conselho 
Autárquico da cidade de Que-
limane durante as suas deslo-
cações. Para terminar, e por 
constatar que foram usados 
indevidamente os fundos do 
Estado para viagens que não 
beneficiaram os munícipes, a 
Bancada da Frelimo promete 
participar o caso junto ao Ga-
binete Provincial de Combate 
contra a Corrupção. Unidade, 
Paz e Desenvolvimento, Fre-
limo a Força da Mudança”- pa-
lavras de Celso Maloa, Chefe da 
Bancada da Frelimo na Assembleia 
Municipal de Quelimane. 
De recordar que a matéria que a 
bancada da Frelimo na Assembleia 
municipal levanta, já foi reportado 
pelo Jornal  Makholo na edição nú-
mero 263 do dia 29 de Outubro de 
2019, sob título “ Manuel de Araújo 
viaja sim com dinheiro do municí-
pio”, com um cheque ilustrativo 

Continuado da Pag. 05 
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Quelimane Makholo)  –  O director 
do Instituto Polivalente Leão 
Dehon defende maior expan-
são do programa governamen-
tal Sustenta, na perspectiva de 
elevar cobertura no apoio atri-
buído as iniciativas de desen-
volvimento das potencialida-
des económicas, nas áreas ru-
rais, no país. 
Em entrevista ao nosso jornal, o 
padre Marcos Lázaro   considerou 
que a aposta do programa imple-
mentado pelo Ministério da Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural, no 
campo agro-pecuária, é significati-
vo para garantir rendimento eco-
nómico para comunidades rurais e 
segurança alimentar. 
Neste momento, a instituição que 
dirige, tal comentou tem uma boa 
experiência com a parceria do Sus-
tenta na execução do projecto de 
piscicultura. 
O Centro Polivalente, que constitui 
um suporte da componente admi-
nistrativa na gestão do Instituto 
Médio Agro-Industrial de Gurué, na 
Zambézia, está a investir na im-
plantação de reservatório de cria-
ção artificial de pescado, na região 
de mangone, onde estabeleceu 
dois tanques modernizado, povoa-
dos com 2 alvinos, doados pela 
entidade do sector. 
Em carteira tem em agenda a aqui-
sição de mais 1000 para depositar 
noutro tanque e encara os incenti-
vos em projectos deste nível como 
estratégico para elevar a capacida-
de de diversificação de consumo 
alimentar, no país, sobretudo para 
distritos da alta-Zambézia, da di-
mensão de Gurué, que dificilmente 
têm acesso a produção natural de 
pescado, na sequência da localiza-
ção costeira, que não contempla 
muito a zona. 
"Há gente que não pode comer 
carne vermelha. Para além dis-
so, na alta-Zambézia é um lo-
cal onde não há muita pesca e 
penso que a piscicultura ala-
vanca muito a produção e tam-
bém a saúde da população e a 

mudar de alimentação", referiu. 
Na qualidade de entidade que tem 
interesse na formação técnico-
profissional de estudantes, o Cen-
tro Polivalente Leão Dehon mostra-
se muito comprometida com a acti-
vidade de piscicultura e está a in-
vestir em tanques modernizados, 
construídos com material consis-
tente, nomeadamente, 
tijolo e cimento. 
" Temos estudantes 
em estágios que le-
vam como recomen-
dação identificar a 
diferença entre a 
produção feita antes 
da modernização e 
actuais". 
Centro Polivalente 
introduz cultura de 
tabaco em Gurué 
O Centro Polivalente 
Leão Dehon tem mui-
tas ambições na pro-
dução, encontrando no 
seu plano a introdução 
de tabaco. 
O director do Centro 
relaciona o facto, com 
a necessidade de abrir 
oportunidade para es-
tudantes que frequen-
tam o ensino técnico 
no estabelecimento 
familiarizar-se com 
operações de manuse-
amento desta cultura. 
A estratégia do centro 
é garantir a preparação 
de estudantes para 
explorar oportunidade 
de emprego que se 
abre na indústria de 
tabaco, na região de 
Gurué. 
"O tabaco é uma novi-
dade para nós, have-
mos de fazer com o 
Caso Polivalente, mas 
com a participação de 
estudantes para puder 
aprender como manu-
sear tabaco, já que em 
Gurué tem a empresa 

Life Tabaco, que em vez de socor-
rer-se das regiões vizinhas, como 
Chimoio, para encontrar profissio-
nais do sector, os nossos estudan-
tes que irão fazer estágio nos cam-
pos de produção já terão a possibi-
lidade de concorrer as vagas da 
Life Tabaco", indicou.  

Padre Marcos defende expansão do 
"Sustenta" para apoiar mais comunidades 
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Quelimane Makholo)  – O 
Governo da província da 
Zambézia esteve reunido na 
passada quinta-feira, em 
Quelimane, durante os 
trabalhos da XIX sessão 
daquele órgão com o objectivo 
de fazer rastreio das 
estratégias de intervenção em 
todas as áreas de actividade 
por forma a cumprir as 
promessas feitas ao eleitorado 
quando das eleições de 2018, 
numa altura em que o término 
do presente mandato é uma 
questão de meses, tendo em 
conta que a Comissão Nacional 
de Eleições já marcou para Ou-
tubro de 2023, o escrutínio das 
assembleias provinciais e das 
Autarquias. 
Das promessas feitas, consta a 
construção de mais escolas, 
unidades sanitárias, fontes de 
abastecimento de água, abertura e 
melhoramento de estradas, 
expansão da rede de electricidade, 
fortalecer o sector produtivo, entre 
outras realizações que tem sido 
levadas a cabo em todos os 
distritos da Zambézia. 
Fundamentalmente, o Governo 
provincial entende ser estratégico 
melhorar a comunicação, 
articulação bem como a 
coordenação das actividades a 
serem desenvolvidas por cada um 
dos sectores na Zambézia por 
forma a que a informação possa 
circular com fluidez. 
Algumas das matérias debatidas na 
referida sessão passam pelo 
absentismo que se verifica nos 
sectores de Educação e Saúde, 
segundo revelou Fernando 
Namucua, porta-voz do Governo 
provimcial da Zambezia, falando à 
imprensa momentos após o 
término da sessão. 
Sobre esta matéria, Fernando 
Namucua, referiu que o 
absentismo na Zambézia tornou-se 
num problema “sério”, havendo, 
por isso, recomendações expressas 
sobre a necessidade de as 
lideranças serem responsabilizadas 

a todos os níveis. 
“Começamos ao nível sectorial e, 
também, ao nível dos Governos 
distritais no sentido de os 
excelentíssimos administradores 
reforçarem medidas de monitoria e 
de fiscalização, incluindo a 
orientação para se criarem 
indicadores para que nas próximas 
sessões, possamos ser capazes de 
medir se de facto as acções que 
estamos a desenvolver estão a 
concorrer para a mitigação deste 
problema”, disse Namacua, 
acrescentando que da reflexão 
havida sobre o absentismo, “ficou 
claro que há pessoas que não 
estão nos seus centros de 
trabalho”. 
Tal como na Educação, no sector 
de Saúde também há profissionais 
que se ausentam com maior 
frequência dos seus locais de 
trabalho sem motivos 
“devidamente justificados”, embora 
Fernando Namucua reconheça 
aqueles que o fazem com as 
devidas justificações. 
Nos casos em que as ausências 
não são justificadas, criando 
transtornos no funcionamento 
institucional, o Governo apelou aos 
administradores distritais para a 
aplicação de medidas exemplares 
que possam desencorajar a 
continuação dessa pratica. 
Mas tudo passa por uma maior 
comunicação e articulação entre os 
vários sectores da função pública, 
particularmente na Saúde e na 
Educação, ora em análise, devendo 
estar presente a observância da 
lei. “Temos que reforçar e 
melhorar o sistema de 
comunicação”, enfatizou aquele 
responsável governamental. 
A planificação esteve igualmente 
no centro de atenções. “Sobre esta 
matéria, foi concordado que era 
preciso ajustar o ciclo de 
planificação no sentido de 
identificar momentos adequados 
para a realização da reunião 
conjunta de forma a permitir que o 
distrito possa realizar as suas 
reuniões com vários parceiros e a 
posterior canalizar esta informação 

a província para que haja um 
período de harmonização e, 
naturalmente, a uma aprovação”, 
explicou a fonte. 
E tendo em conta a 
descentralização havida com a 
criação dos Governos provinciais 
eleitos, “os administradores tem 
que prestar informação tanto ao 
executivo como a representação do 
Estado”, como sustentaria 
Fernando Namucua. 
A medida visa, segundo o porta-
voz do executivo da Zambézia, 
conciliar alguns aspectos para 
evitar que o administrador não 
fique muito tempo fora do seu 
local de trabalho. “Portanto”, 
salienta a fonte, “esta também foi 
uma das recomendações deixadas 
nesta sessão”. 
Outra questão posta em análise na 
XIX sessão do executivo de Pio 
Augusto Matos, Governador da 
Zambézia, foi a necessidade de 
haver coordenação, o que passa 
pelo reforço da comunicação entre 
sectores, devendo-se fazer o uso 
das plataformas disponíveis. 
Primando-se por essas 
recomendações, Fernando 
Namucua acredita que “o propósito 
de irmos caminhando cada vez 
mais rápido para o tal desejo de 
todos nos, que e a boa 
governação, que passa pelo 
cumprimento da lei, inclusão 
participativa e prestação de 
contas”, será uma realidade.  
“Portanto, esta foi uma das 
grandes orientações no sentido de 
que é possível desenvolver acções 
que permitam que todos os actores 
participem no processo de 
planificação”, frisou Namucua para 
quem tal processo devera ser 
inclusivo. 
Namucua reiterou, na ocasião, que 
o distrito continua pólo de 
desenvolvimento e, por conta 
disso, deverá haver convergência 
de esforços no tocante aos 
recursos que são mobilizados ao 
nível da província que devem ser 
conjugados com aqueles que são 
postos directamente por outras 
fontes. 

Governo da Zambézia traça estratégias 
para cumprir promessas 
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Aconteceu em Inhambane 
céu, numa das escolas exis-
tentes naquela linda, limpa 
e pacata cidade, cujo slogan 
é com mérito “Terra da Boa 
Gente”. O ano lectivo corria 
muito bem na Escola Primá-
ria Completa Primeiro de 
Maio, no Bairro da Liberda-
de, e os alunos sempre em-
penhados nos seus afazeres 
estudantis, aguardavam 
com ansiedade a chegada 
dos exames, pois já se viam 
na classe seguinte. Como 
adolescentes que eram, os 
alunos daquela escola e 
particularmente da classe a 
qual faço referência, encon-
travam-se nos intervalos 
para brincarem, brincadeiras da 
sua idade, alguns que se achavam 
mais crescidos namoriscavam, con-
tavam estórias das suas paixões e 
sonhos. 
Porque se aproximava a época dos 
exames, a professora Berta, pes-
soa de uma competência e brio 
profissional irrepreensíveis, pessoa 
que tinha queda para ensinar e 
que tinha uma estima especial pe-
los seus alunos, decidiu naquele 
dia fazer a revisão da matéria dada 
para que os estudantes se recor-
dassem do que ela deu naquela 
aula, no meio do ano lectivo, para 
que não tivessem dificuldades no 
exame de geografia. 
Depois da revisão feita aos diver-
sos temas da matéria, a gentil e 
dedicada professora pede aos alu-
nos para falarem da importância 
da água nas nossas vidas. Um a 
um os alunos foram desfilando fa-
lando deste precioso líquido. 
O Joaquim Salomão, que morava 
no bairro Chalambi, foi o primeiro 
a responder a questão colocada 
pela professora e disse que a água 
é fundamental para o planeta e 
que os pais chamavam sempre 
atenção para que os seus irmãos e 
outros familiares não desperdiças-
sem a água.  
_ Nós acondicionamos este precio-

so líquido em galões e outros reci-
pientes para que não nos falte 
água em casa, pois no nosso bairro 
não temos fontenário e fica longe e 
cansativo irmos buscar todos os 
dias.  
O Rungo Mbata, amigo do bairro 
Muelé, cuja idade devia rondar os 
15 anos, disse que “a água é o 
mais critico e importante elemento 
para a vida humana”. Na sua dis-
sertação, acrescentou dizendo que 
“este precioso líquido compõe 60 a 
70% do nosso peso corporal, regu-
la a nossa temperatura interna e é 
essencial para todas as funções 
orgânicas”. A Sumbi, aluna brilhan-
te da classe e que desempenhava 
as funções de Chefe de Turma, 
para além de ter dito que a casa 
onde mora no bairro Siquirifa que 
fica muito longe do local onde to-
dos os moradores vão “catar” água 
para os mais diversos fins domésti-
cos, secundou o seu colega Nguila 
e acrescentou que “em média, nos-
so organismo precisa de 4 litros de 
água por dia. Nós guardamos a 
água em tambores de 200 litros 
que o meu pai comprou na loja do 
senhor Kudji. Utilizamos de forma 
muito racionalizada para não aca-
bar depressa”. 
_ Senhora Professora Berta, disse 
a aluna Raci  “No outro dia, quan-

do falei com o meu irmão 
mais velho que trabalha no 
sector das águas, ele disse-
me que existe a falsa ideia 
de que os recursos hídricos 
são infinitos, mas isso não é 
verdade”.  
Aproveitando a deixa do co-
lega Cuambe, a Nayma Ab-
dula, que disse que queria 
ser jurista, acrescentou sem 
dar tempo a professora Ber-
ta de lhe fazer a pergunta, 
que “menos de 3 por centos 
da água do mundo é doce, 
da qual 99 por centos apre-
senta-se congelada nas regi-
ões polares ou em rios e la-
gos subterrâneos o que difi-
culta a sua utilização pelo 

homem”. A Fazila, cujo sonho era 
ser médica, disse que pelas diver-
sas razões apontadas pelos cole-
gas, particularmente pela Artimiza, 
“temos de ter cuidado para não 
poluirmos os rios e suas nascen-
tes” fazendo referência directa aos 
garimpeiros que poluem os rios. 
Outros alunos falaram da impor-
tância da água para beber, para a 
higiene diária, para cozinhar e para 
outros afazeres. 
Apontando com a vara de bambu 
para o aluno Djanguir Sulemane 
que a professora sabia que não 
tinha água canalisada em casa, no 
bairro Salela, colocou a seguinte 
questão: 
_ Como é que vocês acondicionam 
água lá em casa? 
_ Nós temos um tanque de plástico 
de 200 litros e meus pais guardam 
lá a água”, disse Djanguir. 
_ E tu aí, como é que vocês fazem 
para ter sempre água em casa? 
Perguntou a Professora Berta a 
outro aluno que se sentava no fun-
do da sala, ao que respondeu: 
_ Lá em casa, no bairro Liberdade 
meus pais acondicionam a água 
em baldes, panelas, bacias e para 
beber eles põem a água em potes 
e bilhas de barro para ficar sempre 
fresca. 
 

“TAMBORINAMOS” A ÁGUA 
Por António Barros - Colaborador  
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A Professora Berta notou que no 
outro lado da sala um aluno irre-
quieto esbracejava e levantou o 
dedo indicador pedindo para falar. 
_ Podes falar Isaac - disse a pro-
fessora. 
_ Senhora Professora para além de 
tudo que os colegas disseram, cu-
jas palavras faço minhas, nós lá 
em casa também tamborinamos a 
água. 
Com um sorriso escondido a Pro-
fessora Berta pergunta ao Isaac o 
que queria dizer com 
“tamborinamos” a água, e sem 
pestanejar o aluno responde. 
_ Colocamos a água em tambores. 

Isso é tamborinar a água – senten-
ciou. 
Os colegas do Isaac, em alto e 
bom som, largaram uma gargalha-
da despregada. 
Até hoje, quando me lembro desta 
história, que me foi contada pela 
simpática professora Berta, quando 
viajávamos de carro para Inham-
bane, farto-me de gargalhar des-
pregadamente  
Nota do autor: A professora 
Berta que me contou esta his-
tória faleceu e foi a enterrar no 
passado dia 21 de Dezembro. 
Fui ao seu funeral. Ela foi mui-
to bem acompanhada. Colegas, 

alunos, cidadãos comuns do 
Bairro do Jardim onde vivia, 
teceram rasgados elogios nas 
mensagens fúnebres lidas na 
ocasião. Todos foram unâni-
mes ao afirmar que ela tinha o 
dom natural para ensinar e era 
uma professora íntegra e que 
se preocupava com os alunos 
que tinham dificuldades na 
aprendizagem. Para além pro-
fessora, ela coordenava na sua 
igreja católica do Bairro do 
Jardim, a actividade dos cate-
quistas e dos grupos corais) 

Continuado da Pag. 09 
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Quelimane Makholo)  – Membros 
da Assembleia Municipal de Que-
limane estão a dois meses sem sa-
lários a que tem direito. O facto foi 
despoletado durante os trabalhos 
da quinta sessão ordinária daquele 
órgão deliberativo. O assunto co-
meçou a ser levantado pelo Chefe 
Adjunto da Bancada da Frelimo na 
Assembleia Municipal de Quelima-
ne Jaime Mário, para quem a situa-
ção é deveras preocupante e confi-
gura hábito e costume do Edil, 
atrasar de forma intencional, o pa-
gamento de salários e outras des-
pesas quando, se trata de mem-
bros da Assembleia Municipal como 
forma de fazer valer o seu ódio e 
intolerância ao partido Frelimo. 
O Chefe adjunto da bancada da 
Frelimo na Assembleia Municipal de 
Quelimane, avança que nos últi-
mos anos, o Presidente do Conse-
lho Municipal de Quelimane tem 
adoptado uma postura que prejudi-
ca a boa convivência política e pro-
fissional, no seio dos membros da 
Assembleia, dos funcionários do 
Conselho Municipal bem como en-
tre os munícipes. Várias activida-
des da Assembleia municipal como 
a troca de experiências com outras 
assembleias, aquisição de meios de 
trabalho e documentos para me-
lhor fiscalização da acção governa-
tiva, tem sido de difícil acesso para 
os membros da Assembleia. Jaime 

Mário, diz que o Edil de Quelimane 
já não vive em Quelimane, passa 
mais tempo fora do País do que na 
própria cidade em que foi eleito 
pelo povo para dirigir. 
O Adjunto-Chefe da Bancada da 
Frelimo, condena a atitude do Edil 
Manuel de Araújo, em ausentar-se 
por mais de duas semanas da sua 
autarquia para alegadamente tra-
tar de assuntos que visam a me-
lhoria das condições de vida dos 
munícipes. Desafiou ao Edil a de-
mostrar com documentos as parce-
rias ou resultados por si alcança-
dos nas viagens ao estrangeiro. 
Intende que o os fundos usados 
por Manuel de Araújo para o paga-
mento de despesas de sua estadia 
no exterior, poderiam servir para 
pagar também as ajudas de custo 
para os membros da Assembleia 
Municipal realizarem acções de tro-
ca de experiencia e outras activida-
des de elevada importância para 
boa governação e gestão da coisa 
pública. 
“Aquilo que os membros da As-
sembleia sentem como dor 
posso também manifestar de 
igual modo, estamos a dois 
meses sem salários, quando 
tentamos aferir oque esta 
acontecer nem água vem nem 
água vai. Ficamos sem nenhu-
ma resposta satisfatória. Não 

temos retroactivos, desde o 
ano passado todas as comis-
sões não viajaram. Mas o Pre-
sidente assinou cheque para 
umas seis comissões mas 
quando as comissões vão para 
lá para puderem levantar os 
cheques dizem que não há dis-
ponibilidade, não há fundos. 
Como é que o Presidente assi-
na cheques a saber que não há 
fundos? Então esta a fazer 
aqui os membros da Assem-
bleia de papagaios” –disse, o 
Chefe Adjunto da bancada da Fre-
limo na Assembleia Municipal. 
Alice Magaia, uma outra membro 
da bancada da Frelimo na Assem-
bleia Municipal repudiou as ausên-
cias do Presidente do Conselho Au-
tárquico e o suposto desrespeito 
que nutre contra a Assembleia Mu-
nicipal, particularmente aos mem-
bros da bancada da Frelimo. 
Alice Magaia, afirmou a comunica-
ção Social que, tem sido uma ver-
gonha lastimosa o comportamento 
que tem vindo a ser demostrado 
pelo Edil face aos membros da As-
sembleia, até porque as últimas 
duas sessões foram realizadas sem 
a sua presença, facto que ilustra a 
sua falta de consideração para com 
aquele órgão deliberativo. 
 

Manuel de Araújo atrasa salário dos mem-

bros da assembleia 

Continua na Pag. 12 
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“Eu sou Alice Magaia, nós já 
estamos aqui, estamos a dois 
meses sem salários. E porque é 
que não nos respeita? O Presi-
dente assinou cheques, os che-
ques estão guardados na mala. 
Não viajamos mas ele esta via-
jar com os Vereadores dele, 
nós vamos fazer oque? Nós é 
que aprovamos tudo, qual é o 
problema? Significa que o Edil 
não tem respeito com os mem-
bros da Assembleia”- Referiu, 
Alice Magaia. Na mesma ocasião, 
acrescentou “nós não podemos 
falar nada porque o Edil não 
fica aqui, e isso quem poderia 
responsabilizar é mesmo ele o 
Edil, os vereadores como é que 
vão fazer?”.  
Depois de sucessivos pedidos de 
esclarecimentos durante a quinta 
sessão da Assembleia Municipal, 
Manuel de Araújo e os seus verea-

dores, não responderam as ques-
tões colocadas pelos membros da 
bancada da Frelimo, mesmo com 
duras críticas lançadas sobre a si-
tuação de buracos nas estradas, 
demora na asfaltagem das vias de 
acesso, origem dos fundos das via-
gens do Edil ao estrangeiro. 
Uma parte da Impressa que cobria 
a Sessão tentou sem sucessos ou-
vir a versão do Presidente do Con-
selho Autárquico de Quelimane so-
bre o alegado atraso salarial, e es-
te não se mostrou disponível em 
prestar declarações a comunicação 
social. Já dentro do salão nobre, as 
questões de fundo continuaram a 
ser lançadas mesmo sem respostas 
por parte da edilidade. 
O Chefe da Bancada da Frelimo na 
Assembleia Municipal Celso Maloa, 
pediu esclarecimentos sobre o pon-
to de situação de reabilitação de 
estradas, ciclo vias, recolha de re-

síduos sólidos entre outros. 
“Estamos na época chuvosa, 
nos últimos dias a cidade de 
Quelimane regista muitos aci-
dentes de viação principalmen-
te os ciclistas porque disputam 
o mesmo espaço, as ciclo-vias 
são as que mais causam sinis-
tralidade na cidade de Que-
limane. O empreiteiro que ga-
nhou o concurso para reabili-
tação das vias de acesso não 
esta levar a sério. Os tambores 
que vemos nos passeios é só 
para o inglês ver, não tem na-
da de asfalto. Nos buracos dei-
tam pedra e por cima passam 
com uma máquina niveladora, 
simplesmente. Senhor Presi-
dente do Conselho Autárquico, 
não sei se recorda numa das 
sessões da Assembleia teria 
prometido que quem encontra-
se buraco na estrada deveria o 
contactar para lhe agradecer 
com um valor monetário. Aqui 
estamos para dizer que em no-
me dos munícipes, estão a exi-
gir o prometido porque a cida-
de de Quelimane esta cheia de 
buracos” – afirmou, Celso Maloa. 
A Quinta sessão da Assembleia Mu-
nicipal de Quelimane aprovou o 
relatório balanço de actividades do 
terceiro trimestres da Edilidade, o 
segundo reajuste orçamental e o 
plano e orçamento do Conselho 
Autárquico de Quelimane para o 
exercício Economico 2023. 
Em 2023, o conselho Municipal de 
Quelimane poderá funcionar com 
um orçamento acima de quinhen-
tos e quarenta milhões de meticais. 

Continuado da Pag. 11 
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Até aos dias de hoje, equacio-
na se a hipótese, de ainda ha-
ver muito moçambicano que 
ainda não conhece o jovem 
revolucionário, pois a indepen-
dência nacional, de nome Sa-
lomão Muchanga, que é o pre-
sidente de Nova Democracia. 
Portanto, após a realização do 
primeiro congresso deste Par-
tido aos dias 15 e 17 de cor-
rente mês de Dezembro, onde 
foi proclamado presidente do 
Partido por unanimidade por 
todos quadros partidários pre-
sentes no congresso, criou se 
os alicerces para a massifica-
ção, a sua popularidade e aci-
ma de tudo, para trazer ao 
povo moçambicano o seu ma-
nifestado eleitoral, com um e 
único objectivo, de descoloni-
zar o povo moçambicano, to-
mado pelos próprios seus ir-
mãos negros, pois a indepen-
dência, com uma clareza de 
um governo, com falta de ca-
pacidade para resolver os proble-
mas básicos sociais 
Como a reconquista da nossa inde-
pendência, a melhoria da nossa 
cidadania, a reconstrução da nossa 
vida económica, o desenvolvimento 
dos sectores sociais de assistencia-
lismo através da prestação de ser-
viços baseados nas reais necessi-
dades colectivas dos cidadãos, mu-
lheres, homens, crianças e jovens, 
adultos, idosos, com ou sem defici-
ência, o aproveitamento dos nos-
sos recursos naturais para a re-
construção da nossa economia, a 
melhoria da cadeia de valor agraria 
virada capas de responder as ne-
cessidades, especificidades e reali-
dades diferenciadas da população, 
a reconstrução e melhoria de ca-
deia de transportes desde terres-
tre, aéreo, pluvial e marítimo, com 
incentivos para o desenvolvimento 
rural, o estabelecimento de priori-
dades envolvendo toda a socieda-
de para buscar apoios e créditos 
para o desenvolvimento e não ape-
nas para o consumo, de forma a 

motivar o engajamento interno pa-
ra a produção, produtividade e di-
versificação da renda, a construção 
de um sistema de comunicação 
que permita a independência e li-
berdade de expressão, de impren-
sa e de manifestação, a modifica-
ção e aperfeiçoamento do sistema 
de educação com modelos regio-
nais e africanos de sucesso com a 
profissionalização dos alunos desde 
atenra idade, adoptando modelos 
tecnológicos inovadores 
(informático, agrícola, transforma-
cional, de processamento, ofícios, 
artes, cultura, etc., a oferta de um 
serviço de saúde acessível, disponí-
vel e de qualidade, com acesso a 
medicação dentro do sistema de 
saúde através da terciarização dos 
serviços farmacêuticos a preços 
subsidiados pelo estado, a introdu-
ção de um sistema de assistência 
social voltado a reais necessidades 
de cada família, com sexta básica 
adequada ao agregado, a introdu-
ção de tecnologia espacial, para 
garantir comunicações de qualida-

de e independentes, a 
eliminação de segrega-
ção profissional baseada 
na filiação partidária e 
outros vínculos de filia-
ção externos a adminis-
tração publica, a despar-
tidarização do estado e 
remoção de qualquer 
evidencia de acção políti-
co-partidária em institui-
ção publica, a introdução 
de concurso publico co-
mo critério chave para 
ocupação de posições 
profissionais, a massifi-
cação da nossa exaltação 
cultural, estabelecer con-
dições de serviço militar 
profissional e subordina-
do ao estado e que de-
fende o povo, o estabe-
lecimento de um serviço 
cívico de protecção que 
previna e combata o cri-
me e limpe a imagem 
manchada da nossa cor-

poração civil, com reformas pro-
fundas e requalificação da task for-
ce, a reengenharia da nossa coo-
peração internacional para voltar 
aos créditos de parceiro fiável no 
concerto das nações, investir multi-
lateralismo, utilizando se dos vários 
profissionais disponíveis com know 
how para que ajudem ao Pais a 
inovar nas abordagens de posicio-
namento diplomático e político e 
económico a escala global  
Nesta senda de luta pelo Moçambi-
que melhor, convoca se o envolvi-
mento incondicional de todos Mo-
çambicanos e em particular, a to-
dos jovens, independentemente da 
sua afiliação política, abraçarem 
este projecto, para uma viragem 
para o bem-estar de todos os Mo-
çambicanos  
 
A luta continua para um Moçambi-
que próspero.           

SALOMÃO MUCHANGA E NOVA DEMOCRÃCIA EM VANGUARDA 
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