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Os Presidentes dos Municípios de Nampula e Nacala, 

encontram-se na Cidade de Maputo a efectuar 

assinaturas históricas entre os seus Municípios e o 

Banco Mundial, num pacote sensível do projecto 

PDUNM (Projeto de Desenvolvimento do Norte de 

Mocambique) financiado pelo Banco Mundial. 

Está é a última fase de entendimentos, depois de terem 

decorrido vários outros acordos, encontros, troca de 

correspondências electrónicas e capacitações dos 

visados onde concordam com que sejam construídas 

novas cidades, dentro das suas cidades. Na verdade, a 

Província de Nampula elege aqueles dois Municípios e 

a de Cabo Delgado tem os mesmos pacotes e estarão 

pelas Cidades Municipais de Pemba e Montepuez, num 

orçamento cumulativo de 100 milhões de Dólares. Para 

além de casas melhoradas, haverá condutas hídricas, 

eléctricas, estradas asfaltadas e réplicas de 

infraestruturas públicas, tornando cada um destes polos, 

um autêntico vilarejo. 

Raúl Novinte e Paulo Vahanle, Presidentes de 

Municípios de Nampula e por sinal, eleitos pelo partido 

da RENAMO, concordaram tardiamente a adesão a esta 

ideia pois, por um longo tempo, seus acessores 

acreditavam que fosse uma cilada política a ser 

implementada na porta das eleições que se avizinham 

mas ficou claro que, funcionários indicados e afectos 

nas Vereações de Construção e Urbanização, devem 

constantemente fiscalizar estas obras sendo que, NÃO 

HAVERÁ QUALQUER INDEMNIZAÇÃO DE 

POSSÍVEIS BENFEITORIAS ENCONTRADAS NAS 

ÁREAS INDICADAS / ESCOLHIDAS. 

O processo que esteve a ser testemunhado pelos 

administradores dos mesmos Distritos Municipais e 

Secretários de Estado das mesmas Províncias, contou 

desde então com rigorosos moldes de auditoria 

internacional sendo que, qualquer descontentamento 

por parte das partes envolvidas na causa, o projecto 

todo, pode parar. Outro sim, o bolo destinado para a 

implementação deste Projecto, não foi equitativamente 

redistribuído aos 4 supracitados municípios pois, houve 

um concurso público no qual, cada um deles teve a sua 

classificação final, mediante ao modelo de elaboração e 

justificativa pelo interesse de implementação deste 

Projecto e em que Bairros, dentro do raio autárquico, 

sobretudo. 

Em Nacala Porto, as infraestruturas deste macro 
Projecto estarão pelos Bairros do Projecto e Ontupaia e 
custarão acima de 20 milhões de dólares. 
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O Conselho Autárquico de Nacala, ofereceu 

na manhã da última Terça-feira 20/12/2022, 

uma Cesta básica para cada criança que 

estava internada no Hospital Urbano. O 

gesto, enquadra-se no Natal Solidário aos 

doentes do referido Centro de Saúde Urbano 

e contou com a organização conjunta entre 

Gestores daquela Unidade Sanitária e a 

Vereação da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o Conselho Municipal de Nacala, na 

pessoa da Vereadora de Saúde, Inês da 

Conceição, em representação do Presidente 

do Município de Nacala, Raúl Novinte, 

agradeceu primeiro aos agentes económicos 

que aderiram a campanha de angariação de 

produtos para fazer face a esta nobre 

iniciativa e esclareceu aos  enfermos que o 

gesto tem sido tradicionalmente feito a cada 

final do ano e  tem sido para dar conforto a 

cada um, uma vez que, mereceriam passar o 

Natal, em família e na Sociedade. 

 

 

 

 

Na ocasião, a Directora do Centro de Saúde 

Urbano, Marciana Machatine disse estar 

muito feliz pela iniciativa e por terem 

escolhido às instalações que ela dirige pois, 

traz sem sombra de dúvida, um pouco de 

conforto e sorriso aos doentes e seus 

acompanhantes. 

Por outro lado, os beneficiários secundários 

agradeceram pelo gesto materializado pelo 

Conselho Municipal de Nacala e seus 

financiadores e pediram para que uma 

iniciativa tal como esta se repita várias vezes, 

visto que os doentes se sentem acarinhados e 

amparados.  

 

 

 

 

 

 

 

De sublinhar que, as oferendas eram 

numerosas e serviram para vários outros 

pacientes adultos. 
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NACALA: NATAL SOLIDÁRIO NO CENTRO DE SAÚDE URBANO  

Frase do dia 

 

“ Nem todos os dias são bons, mas há 
algo bom em cada dia ” 
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JÁ HÁ ALCATRÃO PARA NOVAS ESTRADAS  

O Presidentes do Conselho Municipal de Nacala Porto, contraiu recentemente o seu 
matrimónio e o facto fez com que também entrasse de férias. A previsão para a sua 
retomada de actividades será em Janeiro, período em que se espera que as chuvas se 
façam sentir e em grande, em Nacala Porto. Contudo, o seu Sucessor, Joaquim Marques, 
confirma e garante que há planos em execução a destacar, a recepção de dezenas de 
tambores de betume, fabricados na África do Sul e exclusivamente para o seu uso com a 
Usina asfáltica existente na nossa autarquia. 

 

"É difícil estimar quantos quilómetros de estrada vamos 
asfaltar e em estradas de raiz mas, garanto que vamos 
arrancar exactamente no tempo chuvoso, começando 
pelo Belomonte, passando pelo Prédio Comboio e 
cruzando a estrada que vai ao Fernão Veloso e 
intercepta-la com a estrada do Kwanza e na traseira do 
Posto de abastecimento de água do FIPAG, no Faita e a 
aposta é dar continuidade. Agora, dependendo das 
sobras, poderemos repensar em outras Estradas também 
da Cidade alta pois, já temos nosso pessoal qualificado e 
interno, máquinas adquiridas neste mandato e tudo 
alinhado para fazer história para Nacalenses. Demorou 

sim mas, não estávamos a descansar e queremos mostrar o que somos desse já capazes de 
fazer, a cada ano, com nossos recursos. Quero também agradecer a colaboração dos 
Munícipes pela cedência de espaços de terra para colocarmos ruas e passeios e acreditem 
que vamos saber retribuir este marco. Todos saímos a ganhar, quando é assim. Isso não 
nos impede em entrarmos e intervir nos na Bacia de Mocone, com ajuda de um parceiro 
já identificado". - Disse o sucessor do Presidente. 

De recordar que o Plano de Actividades e Orçamento recém aprovado, focaliza-se em 

manutenção de Estradas e colocação de asfalto em outras novas Estradas, faltando um 

ano para o final do mandato e tal como espelha o manifesto Eleitoral em voga. 
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O Bispo da Diocese de Nacala, Dom Alberto Vera Arejúla, encoraja os fiéis da sua Diocese, 
confições religiosas e filiações partidárias a pautarem pela  solidariedade e muita reflexão 
nesta época Natalícia, cultivando amor aos próximos. 

“A mensagem principal do 
Natal é sentirmo-nos irmãos, 
saber e reconhecer 
humildemente que somos de 
diferentes religiões, partidos 
e cultura. No natal é Deus 
quem se aproxima à nós, para 
reconhecer a nossa fraqueza 
ao mesmo tempo a nossa 
grandeza, porque somos seus 
filhos e quer que todos 
sejamos felizes. Não há amor 

maior do que dar a vida pelos outros, portanto, Deus vem para nós e nós para ele. Por isso 
Natal faz com que desapareça no coração das pessoas qualquer sentimento de violência, de 
orgulho, ódio e de desprezo aos outros. Natal é Vida principalmente amor”. - Disse Dom 
Alberto, Bispo da Diocese de Nacala, ao longo da sua última pregação da Palavra de Deus, 
na Igreja São Baptista  

DIOCESE DE NACALA EXORTA QUE HAJA MAIS REFLEXÃO NO NATAL  

Gabinete  de  Comunicação e  Imagem 
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