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A estrada Bispo-Namiepe, que liga a área 
residencial da Unidade Comunal de 
Saua-Saua no bairro de Namicopo ao 

centro da cidade, passando pela zona do Bispo, 
encontra-se totalmente danificada devido às 
chuvas que se vem fazendo sentir nos últimos 
dias na cidade de Nampula, associado a 
precariedade da via.

A situação deixa os moradores da zona que 
usavam a via para se dirigir ao centro da cidade 
isolados e em ambiente de incerteza, uma vez 
que com a danificação total, a única alternativa 
é usar o caminho do Nasser onde não existem 
transportes semi-colectivos de passageiros e só 
circulam os táxi-mota. 

“A nossa estrada ficou totalmente destruída 
com as chuvas. Para chegar à cidade temos que 
pagar 20 meticais e subir “chapa” outra vez, 
para o centro da cidade. Antes da degradação 
só gastávamos 10 meticais” disse a moradora 
do bairro, Argentina António.

A má qualidade das obras fez com que a 
estrada durasse alguns meses para o seu 
aproveitamento, porque no processo de 
execução deixou de lado a componente das 
valas de drenagem, o que faz com que a água 
das chuvas galguem a via por falta de espaço 

Namiepe isolado do centro da Cidade

A má qualidade das obras fez com que a estrada durasse alguns meses porque no processo de execução deixou-se de lado a componente das valas 
de drenagem

ANTÓNIO CINTURA

apropriado. A construção da estrada Bispo-
Namiepe foi projectada pelo edil Mahamudo 
Amurane, que foi assassinado enquanto as 
obras estavam em curso. Com a entrada 
de Paulo Vahanle, fez-se o trabalho de 
terraplanagem da via, o que tornou a zona 
mais acessível e trouxe outra dinâmica com a 
implantação de vários serviços sociais como 
o Centro de Saúde de Namiepe, a Escola 
Secundária Marcelino dos Santos, a Quinta 
Esquadra da Polícia e um mercado que serve 
também para outras zonas.

Casas em risco de desabar

Além da estrada que está intransitável, 
dezenas de casas de Namiepe estão sob o 
risco de desabar devido a erosão causada 
pelas chuvas, o que pode deixar algumas 
famílias sem tecto. Um dos proprietários 
das residências em risco que não quis ser 
identificado, contou ao Ngani que antes das 
obras da estrada, a situação não era tão grave 
porque as águas que ali passavam seguiam o 
seu curso natural.

“A construção desta estrada teve muitas 
falhas porque deveria ser acompanhada 
por valas de drenagem, mas o município 
limitou-se em terraplanar sem olhar para 

esse aspecto importante”, disse o cidadão. 
“O que eu quero é que o município resolva o 
problema o mais rápido possível para evitar 
o desabamento das nossas casas porque 
nós não temos para onde ir quando isso 
acontecer”, acrescentou.

2022 será um ano de maravilhas

Enquanto alguns clamam pela reabilitação 
da estrada para facilitar o acesso ao centro 
da cidade e outros temem pela destruição 
das suas casas, o Presidente do Conselho 
Autárquico de Nampula, Paulo Vahanle, 
prometeu pavimentar a via ainda este 
ano. Sem avançar datas para o início das 
obras, o edil disse que 2022 será um ano 
de maravilhas jamais vistas na cidade de 
Nampula.

“Este ano vamos pavimentar a estrada de 
Namiepe, para aliviar o sofrimento dos 
nossos cidadãos que ali vivem. E aquela não 
será a única via que iremos mexer”, disse o 
edil. “Também temos o plano de pavimentar 
a continuidade da Rua das Flores a partir 
do prédio Carvalheira até aos Serviços 
Provinciais de Identificação Civil e a sede do 
partido FRELIMO” acrescentou.

. 
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“Algumas pessoas caminham/sobre a 
água/algumas pessoas caminham/sobre 
vidros patidos/algumas pessoas caminham 
à volta dos seus sonhos/algumas apenas 
continuam a cair” (Laurie Anderson),

Sexo. Desporto. Trabalho. Comida. 
Compras. INTERNET? Já todos 
sabíamos que não faltam por aí 

pessoas “matando-se” a trabalhar, a comer, 
a correr, “a copular” e mesmo a comprar. 
Mas o Séc. XX que terminou há duas 
décadas, ainda não estava satisfeito. Tinha 
de terminar em gande estilo.

E acabou por arranjar mais uma maneira 
de se aproveitar das fraquezas do homo 
sapiens da classe média e clase-média-alta, 
grudou-o ao Computador até os neurónios 
quebrarem. Os viciados compulsivos 
na INTERNET são o último grito das 
“dependências invisíveis” da vida actual. Os 

psicólogos (e os psiquiatras) vêem cada vez 
mais gente a entrar nos seus consultórios 
com distúrbios causados «pelo excesso de 
horas passadas em frente ao Computador», 
a falar, a desabafar, a namorar, a trabalhar, 
a jogar, a refilar e a insultar. Com outras 
pessoas que povoam o “Ciberespaço” 
a fazerem o mesmo. Interagindo e 
comunicando. Excessivamente.

Há utilizadores de tal forma apanhados 
pela Rede Mundial de Computadores que 
passam mais de oitenta horas por semana 
lá metidos. Entram impulsivamente pelas 
madrugadas em linha com o resto do 
Mundo. No dia seguinte, o Trabalho (ou 
a Escola) rende menos. A Família tem 
menos atenção. E por aí adiante...

A teclar a teclar, cerca de três milhões 
de moçambicanos espalhados de norte 
a sul do país já serão “viciados” a sério 
no consumo da INTERNET, segundo 
notícias recentemente divulgadas pela 
Comunicação Social entre nós. Chegou-
se à conclusão de que preferem a «rede» 
ao contacto directo com outros para 
construírem as suas relações profissionais, 
sentimentais e de amizade.

Este é um dos aspectos mais significativos 
em relação “à nova” dependência. Ao 
contrário do que muitos pensam, as 

pessoas conseguem, de facto, exprimir-se 
e comunicar através do Computador, tal 
como o fazem através do telemóvel, do 
telefone e também do FAX.

A comunicação medida por Computador 
existe e não é coisa “tão fina e técnica” 
como possa parecer à primeira vista. Há 
muita gente que afirma que na INTERNET, 
muitas vezes sob “a capa protectora do 
pseudónimo” (ou do anonimato!), dizem 
aquilo que jamais dirão a alguém face 
a face. Nem mesmo ao Psicólogo ou ao 
Psiquiatra.

É uma espécie de “Confessionário Nacional 
ao Domicilio”, quando não Internacional. 
Há sempre alguém invisível do outro lado 
do ecrã disposto a ouvir tudo e a responder 
vinte e quatro horas por dia.

As nossas Igrejas e os nossos Padres (ou 
os nossos Pastores, independentemente 
da Religião que seja), definitivamente, 
arranjaram nova concorrência neste novo 
Séc. XXI.  É bom que se cuidem quanto 
antes, neste dealbar de 2022, pois por este 
andar qualquer dia “correm o risco” de 
não terem fiéis a assistir às suas missas ou 
orações. Nem mesmo a IURD vai escapar 
- “camuflada” que está há vários anos, com 
outra “roupagem” e designação... 

As Igrejas que se cuidem...

AFONSO ALMEIDA BRANDÃO
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ANTÓNIO CINTURA

Dez indivíduos supostamente 
pertencentes ao famoso Grupo 15 
(G15) que vive semeando terror 

nos bairros da cidade de Nampula e mais 
dois compradores dos bens roubados 
pela quadrilha, encontram-se detidos nas 
celas do Serviço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC), em resultado de duas 
operações levadas a cabo pelo sector, para 
estancar a criminalidade.

O famigerado G15 é um grupo 
supostamente composto por 15 criminosos, 
mas segundo relatos das vítimas e do 
SERNIC, o número pode estar acima disso. 
Consta que quando querem cometer um 
crime, os meliantes do G15 cercam uma 
área, espalham-se e bloqueiam os acessos 
das casas vizinhas do local onde pretendem 
invadir, para impedir a ajuda de terceiros 
em caso da vitima pedir ajuda. 

Com recurso a objectos contundentes, eles 
espancam e violam as pessoas, assim como 
roubam dinheiro, celulares e outros bens. 
Além de residências também assaltam 
estabelecimentos comerciais.   

“Eu estava a dormir, mas de repente, por 
volta da uma da madrugada, escutei um 
barulho, sai do quarto para a sala e só 
senti golpes de catanas na cara, no braço 
e nas costas. Quando escapei para ir pedir 
socorro, eles entraram, vasculharam e não 
encontraram algo de valor, só levaram a 
minha farda” disse uma das vítimas que 
também é agente da polícia.

“Eles entraram e começaram a nos torturar. 
Pegaram os nossos telefones e pediram 
dinheiro, mas nós dissemos que não 
tínhamos. Eles ficaram furiosos e tentaram 
levar a nossa filha de apenas seis meses 
de idade, mas eu supliquei para que a 
deixassem, tendo depois lhes mostrado a 
minha mala onde tinham 50 mil meticais. 
Pegaram o dinheiro e tiraram outros 750 
meticais da carteira da minha esposa e 
foram embora. Antes de sair exigiram 
códigos de Mpesa e nós demos números 
falsos”, contou outra vítima.

Segundo a porta-voz do SERNIC, Enina 
Tsinine, a investigação dos casos de 
roubos perpetrados pela quadrilha vem 
ocorrendo desde 29 de Dezembro, quando 

a corporação tomou conhecimento 
da existência de 15 elementos que se 
dedicavam a assaltos nas residências com 
recurso a catanas, sendo primeira vítima 
remeteu o caso à primeira esquadra 
da cidade e os trabalhos operativos 
culminaram com a detenção de quatro 
elementos no dia 8 do mês em curso. 

Um dos criminosos tentou fugir e foi 
alvejado no pé. “Os trabalhos que fomos 
fazendo nos levaram à detenção de outros 
cinco a 13 de Janeiro, na zona de Namiepe, 
em Namicopo”, disse Tsinine. “No local, 
um individuo foi alvejado mortalmente 
quando tentava escapar através do tecto 
da residência onde se encontravam 
escondidos. Devido a complexidade do 
local por onde queria se escapulir, ele não 
conseguiu e foi abatido”, acrescentou a 
porta-voz. 

Tráfico e consumo de drogas

Durante a apresentação do G15, o 
SERNIC também falou sobre um indivíduo 
de nacionalidade somali encontrado no 
Aeroporto Internacional de Nampula com 
uma caixa contendo oito quilogramas de 
mirá, uma droga proveniente da Somália, 
que segundo os exames laboratoriais, 
contém uma substância nociva para a 
saúde, denominada “catinona”. 

“Esse indivíduo foi encontrado com dois 
documentos falsos. A carta de condução 

e o seu cartão do Instituto Nacional de 
Apoio aos Refugiados (INAR) aparecem 
com a mesma cara, mas os dados sobre 
a identidade dele são diferentes”, disse a 
porta-voz do SERNIC

Soltura de criminosos reincidentes 
preocupa o SERNIC

Durante a apresentação dos criminosos, 
a porta-voz mostrou-se indignada com 
as frequentes solturas de indivíduos que 
praticam crimes mesmo depois de terem 
sido detidos em flagrante delito.

Citou o exemplo do traficante capturado 
por tráfico de mirá, que foi capturado o 
ano passado, com uma quantidade de 
mais de 200 quilogramas, tendo sido 
depois encaminhado a outras instâncias 
judiciais. “O SERNIC ainda precisa apurar 
em que circunstâncias o cidadão foi solto 
depois de no ano passado o termos detido 
na posse desta droga e encaminhado ao 
julgamento” disse a porta-voz visivelmente 
agastada.

O traficante nega ser proprietário do 
narcótico que transportava, mas assumiu 
ser dono da droga apreendida o ano 
passado, que o levou ao julgamento e 
posterior soltura por se ter provado em 
tribunal através de exames de laboratórios, 
que a mirá não é nociva à saúde.

 

SERNIC neutraliza G15 em Nampula

O famigerado G15 é um grupo supostamente composto por 15 criminosos, mas segundo relatos das vítimas e 
do SERNIC, o número pode ultrapassar 15
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AGOSTINHO MIGUEL

O presidente da Acção do Movimento 
Unido para Salvação Integral (AMUSI), 
Mário Albino, queixa-se de ataques 

contra os membros da sua formação política 
supostamente perpetrados pela FRELIMO. 
As intimidações, segundo Albino, acontecem 
durante o exercício das suas actividades 
políticas de reativação das bases um pouco por 
todo o país

O episódio mais recente se registou na cidade 
de Lichinga, capital provincial de Niassa, onde 
os militantes do AMUSI foram impedidos de 
conquistar membros e implantar uma delegação 
provincial, pelo Primeiro Secretário da 
FRELIMO local. Mário Albino sublinhou que 
alguns deles foram ameaçados de morte, caso 
continuassem com actividades daquele partido 
extraparlamentar. 

“Decidimos enviar uma comissão para 
Lichinga visando monitorar a situação e 
trazer um relatório sobre o que está de facto a 
acontecer. Por ora, o que constatamos é que 
os nossos militantes estão a ser escorraçados e 
humilhados por alegadamente o AMUSI não 
ser conhecido naquela parcela do país. Será 
que até hoje há quem não conhece o partido 
AMUSI?”, questionou Albino.   

O dirigente político lembrou também do 
episodio de intolerância vivido pelos membros 
em meados do ano passado, na autarquia de 
Guruè, província da Zambézia, onde alguns 
indivíduos ligados à FRELIMO, ordenaram 
a destruição da sua sede, localizada num dos 
bairros locais.

“Tivemos também problemas em Guruè, onde 
em plena sessão da assembleia municipal, a 
FRELIMO mandou a Unidade de Intervenção 
Rápida para destruir a nossa sede. Quando 
tomamos conhecimento, nos deslocamos 
para lá e informamos que somos um partido 
reconhecido”, frisou.

O presidente da AMUSI entende que a 
tolerância, o civismo e a convivência política 
entre os partidos está longe de se materializar 
no país. “Assim dificilmente chegaremos ao 
almejado estado de direito, porque alguns 
membros da FRELIMO não querem os que 
pensam diferente, isto está uma anarquia”, 
disse. 

Falando numa cerimónia que teve lugar em 
Nampula, a 12 de Janeiro corrente, no âmbito 

da abertura do ano político do seu partido, 
Albino explicou que a partir deste ano, a sua 
formação politica estará focada na activação 
das bases em todo país, com olhos virados 
para os próximos pleitos eleitorais.

“Estamos reunidos para desenhar estratégias 
sobre como serão os próximos passos para 
a implantação de delegações em todo país. 
Vamos concorrer em quase todos os pleitos 
eleitorais. E daqui a pouco teremos algumas 
capacitações para nos familiarizarmos com a 
nova lei eleitoral”, avançou. 

Carência de sedes

Um dos grandes calcanhares de Aquiles 
do AMUSI é a falta de sedes para o seu 
funcionamento. Ngani sabe que muitas vezes 
o partido recorre a estratégia de arrendar 
casas de particulares, que vezes sem conta 
terminam em desavenças por incumprimento 
do contrato de arrendamento de uma das 
partes. Sobre esse aspecto, Albino disse que 
até então aguarda pelo apoio do governo 
que ainda não se pronunciou, apesar 

de a lei definir que os partidos políticos 
devem receber um património por parte do 
Estado, para o exercício das suas actividades  
“Todos merecemos um património para o 
funcionamento das nossas actividades. Como 
todos podem ver, os partidos FRELIMO e 
RENAMO funcionam em edifícios erguidos 
nos anos sessenta. Ninguém construiu a 
sua sede e nós também merecemos esse 
tratamento”, disse.

À margem da cerimónia de abertura do ano 
politico do partido, Albino abordou sobre 
alguns temas da actualidade em Nampula com 
destaque para a recente inauguração de uma 
parte da rua 4250 que liga a Estrada Nacional 
Número Um e o Hospital Geral de Marere, 
por parte do edil local. Para o presidente do 
AMUSI, as obras deixam muito a desejar, pois 
foram inauguradas antes do tempo por conta 
do imediatismo e propaganda política barata.

“Aquilo não é estrada. Só para se ter uma 
ideia, a última chuva deixou toda a via com 
fissuras e sinais de destruição. Enfim, o povo 
está a colher o que plantou”, concluiu.

”Tivemos também problemas em Guruè, onde em plena sessão da assembleia municipal, a FRELIMO mandou 
a Unidade de Intervenção Rápida para destruir a nossa sede.

AMUSI denuncia perseguições políticas 
por parte da FRELIMO
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Cidade de Nampula tomada pelo lixo
AGOSTINHO MIGUEL

Apesar dos esforços visíveis do actual 
edil de Nampula para melhorar a 
vida dos munícipes, com destaque 

para a construção e reabilitação de estradas, 
a capital do Norte continua a enfrentar o 
“velho” problema do saneamento do meio 
caracterizado pela proliferação de lixo um 
pouco por toda zona urbana e nos bairros 
periféricos. 

A cidade de Nampula produz diariamente 
cerca de 1200 metros cúbicos de lixo 
e actualmente conta com apenas uma 
máquina de remoção, o que compromete 
os trabalhos de recolha de resíduos sólidos 
na autarquia. Numa ronda pela cidade, a 
nossa equipa deparou com ruas, passeios e 
contentores com o lixo a transbordar. A zona 
do Pavilhão de Desportos do Ferroviário de 
Nampula é um dos exemplos gritantes que 
clama por uma intervenção urgente.

No mercado grossista de Waresta, o maior 
a céu-aberto da região norte do país, a nossa 
equipa verificou o mesmo cenário de lixo por 
todo o lado, criando condições apropriadas 
para o surgimento de doenças, uma vez que 
alguns vendedores expõem os seus produtos 
em locais onde disputam o espaço com ratos, 
moscas, baratas e o cheiro nauseabundo.

Cidadãos ouvidos lamentam a situação e 
“apontam o dedo” a edilidade que pouco faz 
para estancar o problema. “Reconhecemos 
que ele está a fazer um bom trabalho com a 
construção de estradas, mas é preciso olhar 
também para a questão do lixo porque isto 
é um atentado à saúde pública, sobretudo 
porque estamos na época chuvosa”, apelou 

Benjamim da Silva, um munícipe com 
quem interagimos no Waresta onde esteve a 
fazer algumas compras.

Santos Basílio, outro cidadão preocupado 
com a situação advertiu que se o problema 
não for ultrapassado, Nampula corre o 
risco de ser uma das cidades mais sujas do 
país. “Não sei como é nas outras capitais 
provinciais, mas a situação por aqui é 
vergonhosa. A edilidade tem de arranjar 
meios para a remoção deste lixo, pois rouba 
a beleza e a estética da nossa cidade, que 
corre o risco de ser uma das mais sujas de 
Moçambique”, disse. 

Outros munícipes acrescentaram que o 
problema não só afecta a zona urbana, mas 
também é comum nos bairros periféricos, o 
que dificulta a circulação de pessoas e bens, 
bem como periga a saúde da população. 
“Nos bairros suburbanos a situação é pior 

porque raramente fazem a recolha por 
vários factores. O edil tem que cumprir com 
a promessa que fez durante a campanha 
de transformar a nossa cidade limpa”, 
comentou Pedro Gabriel, de 39 anos de 
idade, residente no bairro de Napipine. 

Vahanle promete soluções

O edil Paulo Vahanle reconhece que a 
capital do norte foi tomada pelo lixo nos 
últimos dias. justificando que o problema 
é causado pela insuficiência de meios para 
remoção e promete solucionar a breve 
trecho, com a alocação de novas máquinas 
para o efeito. 

“Este e demais problemas, são alguns 
dos grandes desafios do nosso mandato 
e iremos resolver, para não defraudar as 
expectativas dos munícipes”, assegurou.

A cidade de Nampula produz diariamente cerca de 1200 metros cúbicos de lixo 

FARMÁCIA RESPOSTA

CONTACTO: +258 848778899

Maputo - Moçambique
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Ponte sobre o rio Meluli em Larde ainda 
em “banho-maria”
JÚLIO PAULINO

Os beneficios para as populações 
locais resultantes das operações 
de exploração de minerios 

pesados pela multinacional irlandesa 
Kenmare, no distrito de Larde, província 
de Nampula, continuam questionáveis, 
a avaliar pelo nível de pobreza que 
caracteriza aquela circunscrição 
geográfica. 

A falta de infra-estruturas básicas, 
com destaque para as vias de acesso, 
estabelecimetos de ensino e de saúde, 
abastecimento de água potável, entre 
outros, constituem o “rosto negro” 
da pobreza que assola aquele distrito 
costeiro da província de Nampula.

A construção da ponte sobre o rio 
Meluli, que assegura a ligação entre a 
localidade de Topuito e a vila-sede do 
distrito de Larde, constitui o ponto mais 
alto das inquietações manifestadas pela 
população local.

Avaliadas em 7.8 milhoes de dólares 
norte-americanos, o arranque das 
obras estava previsto para o segundo 
trimestre do ano passado, de acordo 
com promessas feitas pelo Governador 
da Província de Nampula, Manuel 
Rodrigues, numa visita efectuada àquele 
distrito, em Julho último.

Neste momento, para a materialização 
das obras, já estão disponiveis três 
milhões de dólares dosembolsados 
pela mineradora Kenmare, faltando a 
comparticipação do governo da província 
de Nampula com 4.8 milhòes de dólares 

Actualmente, a ligação de pessoas e 
bens de Larde para Topuito continua a 
ser feita através de meios alternativos, 
caracterizados por barcos artesanais 
mediante o pagamentos de valores 
monetários que variam entre dez e 
cinquenta meticais, sem o minimo 
de segurança e sob todos os riscos de 
naufrágios daí decorrentes. 

Por outro lado, a construção da 

mencionada ponte, que se encontra em 
elevado estado de degradação, encurtaria 
a distância percorrida entre Topuito e as 
cidades de Nampula e Angoche. Face a 
esta situação, a população local continua 
a reclamar pelos seus direitos e até 
ameaça paralizar as operações da mina, 
como aconteceu no passado.

Manuel Rodrigues disse que o governo 
está no processo de mobilização de 
fundos para a ponte e espera-se que a 
rúbrica venha a ser inscrita no Plano 
Económico e Social e no orçamento 
referente a 2022, a ser aprovado pela 
assembleia da província de Nampula.

De recordar que a construção da ponte 
sobre o rio Meluli em Larde estava 
condicionada a demolição de uma 
duna denominada por monte Filipe, um 
local sagrado onde as populacões locais  
veneram os seus antepassados e que 
contém reservas enormes de minerios 
pesados, como o Eliminite, Zircao e 
Rutilo. 

Acidente de viação mata seis pessoas
JÚLIO PAULINO

Pelo menos seis pessoas 
perderam a vida e um número 
não especificado contraiu 

ferimentos entre graves e ligeiros, em 
consequência de um aciente de viação 
do tipo atropelamento, na zona 
de Nalokho, bairro de Muahivire-
Expansão, concretamente na estrada 
que liga a cidade de Nampula aos 
distritos da zona sul da província.

O sinistro ocorreu na última semana 
e as vitímas foram os vendedores 
ambulantes e mototaxistas que se 
encontravam à beira da estradas.

De acordo com informações colhidas 
no local, aventa-se a possibilidade de 
mais pessoas terem perdido a vida 

sobretudo os que foram evacuados ao 
Hospital Central de Nampula.

O acidente foi provocado por um camião 
cavalo que seguia em alta velocidade e 
que tinha problemas mêcanicos, tendo 
perdido freios e colhido as vitimas de 
surpresa. Para além de causar mortes, 

o camião destruiu parcialmente uma 
bomba de combustivel instalada nas 
imediações da via. A prática de pequenos 
negócios que caracteriza a cidade de 
Nampula, continua a ser uma das causas 
de luto para muitas familias na terceira 
maior cidade do país.
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Caro empresário, chegue a mais pessoas 
anunciando no Jornal Ngani


