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Automobilistas preocupados com encerramento 
da “Eduardo Mondlane”
Os automobilistas da cidade de Nampula manifestaram sua preocupação com o encerramento de um 
troço da avenida Eduardo Mondlane, a principal via desta urbe, há mais de 10 dias, facto que cria 
constrangimento do trânsito particularmente nesta altura da quadra festiva em que o movimento de 
pessoas e viaturas é reconhecidamente elevado. Dizem não estar contra a actividade que está a ser le-
vada a cabo, mas que a edilidade, por um lado, devia dar a conhecer aos munícipes do encerramento 
e, por outro, essas feiras não deviam levar mais do que uma semana. Até no período noturno a via 
mantém se encerrada
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Chuvas e ventos fortes ferem crianças e destroem casas em Memba
Duas crianças residentes na comunidade de Mecutane, no posto administrativo de Mazua, em Memba, foram feridas com gra-
vidade, em consequência da chuva  acompanhada por ventos fortes, que assolou semana passada aquela região da província de 
Nampula,  e destruiu, de forma  parcial, mais de setenta casas, para além de salas de aulas e um bloco administrativo da escola 
primária local.
O administrador do distrito de Memba, Juma Cateria, explica que as duas crianças feridas foram encaminhadas ao centro de 
saúde local, onde estão a receber cuidados médicos, acrescentando que ainda decorre o trabalho de levantamento dos danos, 
com vista a estimar-se os prejuízos. De acordo com o governante, dos contactos encetados junto dos parceiros, o governo rece-
beu garantias de que, dentro em breve, será disponibilizado apoio às pessoas cujas casas foram afectadas pelas chuvas.
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Trata-se da escassez de tomate e repolho que, para fazer face ao défice, os comerciantes têm esta-
do a recorrer ao mercado de Zimpeto, na cidade de Maputo e distrito de Angónia, em Tete, cuja 
chegada pode acontecer a qualquer momento.

A cidade de Nam-
pula está ao longo 
dos últimos dias a 

enfrentar problemas relacio-
nados com a insuficiência de 

hortícolas, numa altura em 
que a procura é muito grande, 
por conta da quadra festiva 
do natal e final do ano.

Trata-se da escassez de to-

mate e repolho que, para fazer 
face ao défice, os comercian-
tes têm estado a recorrer ao 
mercado de Zimpeto, na ci-
dade de Maputo e distrito de 

Angónia, em Tete, cuja chega-
da pode acontecer a qualquer 
momento.

O Director Provincial 
de Indústria e Comércio de 
Nampula, Alfredo Nampuio, 
que falava em conferência de 
imprensa, há dias, disse que 
a escassez de hortícolas, de-
ve-se ao facto de a província 
de Nampula ser deficitária 
em cursos de água, recurso 
considerado estratégico para 
produção das culturas acima 
mencionadas.

“Nós não temos cursos 
permanentes de água, razão 
pela qual, a nossa produção 
por estas alturas é muito bai-
xa”, explicou Nampuio.

Quanto à disponibilidade 
de outros produtos, ficamos 
a saber da existência de quan-
tidades suficientes para abas-
tecer o mercado, citando no-
meadamente  200 toneladas 
do trigo, 6.600 de arroz, 300 
de batata reno e cerca de 204 
de frango.

Cidade de Nampula com défice de hortícolas
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Para abastecer o mercado

Há défice de tomate e repolho na cidade de Nampula



Um acordo de 
prorrogação da 
colaboração, até 

2023, no âmbito do Cluster 
da Cooperação Portuguesa 
da Ilha de Moçambique, com 
particular incidência para as 
áreas do turismo, urbanismo 
e salubridade do meio, foi as-
sinado em novembro passa-
do, em Lisboa, pela UCCLA 

(União das cidades Capitais 
de Língua Portuguesa), repre-
sentada pelo Secretário-geral, 
Vítor Ramalho, e o Conselho 
Municipal daquela cidade in-
sular, representada pelo seu 
presidente, Ismail Chacufa. 

O presidente do Conselho 
Municipal da Ilha de Moçam-
bique, que esteve de visita de 
trabalho a Portugal, a convite 

da UCCLA e no contexto do 
apoio da Cooperação Portu-
guesa, teve a oportunidade 
de participar na Assembleia 
Geral da organização, em Lis-
boa, bem como de realizar di-
versas e oportunas visitas de 
trabalho junto de relevantes 
parceiros do Cluster da Coo-
peração Portuguesa da Ilha 
de Moçambique (Helpo, Fun-

dação Aga Khan, Associação 
de Defesa do Património de 
Mértola e Direção Geral do 
Património Cultural) e de 
serviços municipais da Câ-
mara Municipal de Lisboa 
(Higiene Urbana, Cultura e 
Urbanismo).

Durante a sua estadia, teve 
ainda a oportunidade de se 
deslocar ao Algarve, em am-
biente de excecional acolhi-
mento, e de encetar variados 
encontros e visitas, com des-
taque para a Associação de 
Guias e Interpretes do Algar-
ve (entidade que, no passado 
mês de julho, esteve na Ilha 
de Moçambique para a rea-
lização de um seminário e 
palestras, a instituições locais 
de ensino, sobre o potencial 
e as oportunidades do sector 
de turismo, com um particu-
lar enfoque sobre o papel dos 
guias de turismo), Câmara 
Municipal de Olhão, secto-
res económicos relacionados 
com a pesca e a exploração de 
sal, e a Região de Turismo do 
Algarve. (Boletim UCLA)
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Ilha de Moçambique reforça a colaboração para 2023

No quadro da UCCLA
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Os artistas da cida-
de portuária de 
Nacala estiveram 

reunidos ontem para discu-
tir e concretizar, em breve, 
uma associação da classe, que 
permita a defesa dos seus di-
reitos, a promoção do cresci-
mento profissional dos mú-
sicos e lutar contra a alegada 
marginalização da classe.

Os músicos reconheceram 
que trabalhando de forma in-
dividual, tal como acontece 
até ao momento, as suas po-
tencialidades não estão a ser 

exploradas.
O músico Marcelo M2 dis-

se que há artistas de Nacala 
que são chamados a parti-
lharem o mesmo palco com 
os cantores de nível interna-
cional, mas o tratamento, do 
ponto de vista de pagamento 
de valores, é humilhante.

Referiu-se, ainda, de mú-
sicos que são usados por de-
terminados partidos políticos 
para fazer a publicidade de 
algumas figuras no período 
da campanha eleitoral, sendo 
que mais tarde são relegados 

ao esquecimento.
De acordo com o cantor 

Sabrosa, é de lamentar o facto 
de existir artistas que ao lon-
go da carreira são tratados de 
forma carinhosa, mas quando 
ficam doentes ou morrem não 
merecem nenhuma conside-
ração ou sepultamento con-
digno.

O Rei Anaconda, outro 
músico local, acredita que se 
os artistas trabalharem im-
buídos no espírito de união 
podem impor-se no mercado 
local, nacional e internacio-

nal, o que passa, necessaria-
mente, pela criação de um 
movimento associativo de de-
fesa dos direitos dos músicos.

O director distrital da Casa 
Cultura de Nacala-porto, Jú-
lio Francisco Leão, fez saber 
que a ideia de instituir uma 
associação não é nova, pois já 
houve momentos em que ou-
tros artistas tentaram chegar a 
essa fase, mas a falta de união 
foi a maior barreira para não 
se avançar.

Músicos de Nacala querem formar associação 



Samora Moisés Ma-
chel, Homem liber-
tador da Pátria de 

Moçambique, dotado de ex-
celsa visão e pragmatismo 
nacionalista – para agradar a 
gregos e a troianos (neste caso 
a todos os moçambicanos de 
credos religiosos diferentes) – 
por Lei, decidiu chamar a este 
Grande Evento, o Natal, secu-
larmente celebrado no mun-
do cristão a 25 de Dezembro, 
anualmente, de FESTA DA 
FAMÍLIA. Com efeito, nes-
te dia, em Moçambique, “as 
pessoas vivendo em Moçam-
bique”, informal e ecumeni-
camente, celebram em linda 
e incomparável coexistência 
fraternal e pacífica este gran-
de dia, que é feriado nacional. 
Neste dia eu sou visitado pelo 
meu tio, que, após cumprir as 
suas preces na Mesquita vem 
matabichar comigo em mi-
nha casa, que sou Hindú, en-
quanto eu, presbiteriano, irei 
lanchar com o meu cunhado 
budista, que, usualmente, tem 
umas badjias neste data por-
que já sabe que adoro este 
tipo de quitutes que a esposa 
gosta de fazer depois de re-
gressar da Santa Missa na Sé 
Catedral da Igreja Católica. 
Enfim, a Festa da Família em 

Moçambique é uma orques-
tra executando a harmonia 
“convivencional” entre o Povo 
Moçambicano segundo a ba-
tuta invisível de todos quan-
tos querermos estar bem com 
o nosso irmão em Brahma, 
Allah e Deus.

Como é que os africanos 
celebram o Natal em África? 
Em resposta a esta questão, 
importa não perdermos de 
perspectiva, que o Natal já 
é uma festa nativa no nosso 
continente. Querendo com 
isto dizer que o Natal não é 
um evento indígena africano, 
cuja génese está fora de Áfri-
ca. O Natal foi-nos trazido 
na mala dos hábitos religio-
sos cristãos que nos foram, 
também, inculcados pelos 
europeus na nossa rica civi-
lização e cultura africanas. 
Exemplificando como adiante 
o faço, mostrarei a diferença 
entre “nativo” e “indígena”: o 
cavalo, que foi trazido de fora 
do nosso País, já é um animal 
nativo de Moçambique. A 
perdiz, ave selvagem da nossa 
fauna, é um animal indígena 
de Moçambique.

Outrossim, o Natal em 
Moçambique é expressão 
mais eloquente da nossa prá-
tica sem paralelo do “ecume-

nismo e da extrema tolerância 
religiosa dos moçambicanos. 
Quanto à relação entre o Na-
tal e África, há um laço muito 
importante que não se pode 
esquecer. Quando a vida do 
menino Jesus esteve em peri-
go, foi no Egipto que a família 
encontrou refúgio!” (Subsídio 
facultado por OB, Pastor da 
Igreja Presbiteriana de Mo-
çambique, 27/12/2022)

Enganam-se, redonda-
mente, aqueles que, mentindo 
como sempre o fizeram para 
desvalorizar o negro em Áfri-
ca, tentam vender ao mundo 
a ideia que o africano não 
comunicava com a divindade 
antes - no âmbito da globali-
zação universal - da presença 
dos árabes, europeus e asiá-
ticos no nosso continente. O 
Padre Doutor Raul Ruiz de 
Asúa de Altuna, diz, a páginas 
385, no Capítulo intitulado 
“Monoteísmo Bantu” do seu 
livro “Cultura Tradicional 
Bantu”, e parafrasenado Léo-
pold Sédar Senghor (1970), 
p.29, que o “Creio em Deus, 
Pai todo-poderoso, Misericor-
dioso, Criador do Céu e da 
Terra”, nunca foi motivo de 
espanto para os negros. Com 
efeito, segundo este prelado da 
Igreja Católica, radicado em 

Angola desde 1965, “por mais 
longe que penetremos em sua 
história, o negro, onde quer 
que se encontre, é monoteísta. 
Não existe mais que um Deus, 
que tudo criou, que é todo-po-
deroso e de vontade absoluta. 
Todos os poderes, todas as 
vontades dos génios e dos ante-
passados, emanam dele.” Por-
tanto, o monoteísmo bantu 
aparece como uma realidade 
inquestionável e com o mais 
eminente valor da Religião 
Tradicional. O Natal, trazido 
pelos europeus encaixou-se 
que nem luva na realidade 
religiosa africana. Machel, 
nacionalista, unificador e pa-
cificador do Povo, adicionou 
valor a este evento religioso 
também inevitável no nosso 
País chamando-o Festa da Fa-
mília, NATALEH em macua. 
Com muita pena temos cons-
tatado que, à semelhança do 
que se passa por esse mundo 
fora, o condimento comercial 
deste convívio anual familiar 
está suplantando o essencial 
do seu conteúdo religioso. 
“Fazer mais como!?!?!?”, Diria 
o meu irmão beirense. 

O Cafezinho da consciência 
Por João Salatiel 
jsalatiel6@yahoo.com.br 

Junto às sextas 
Por Inês Semente 

Ines.semente@gmail.com 

...da margem do rio Pitamacanha 

Por Antonio Matabele 

gila.matabele@gmail.com  

Centelha  
Por Viriato Caetano Dias 

viriatocaetanodias@gmail.com  

Cronica  
Por Leonel Marcelino 

Leonel.marcelino@sapo.pt  
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Nataleh,

OPINIÃO

“...unidos, espiritualmente, este é o primeiro Natal que passamos fisicamente longe um do outro. E tu partiste sem desfazeres 
o ‘Wassu-Wassu’ que me fizestes e o meteste numa garrafa atirada no Rio Licungo, em Mocuba, onde és Rainha. Informa-
ram-me que há uma velhinha curandeira na margem direita do rio Rovuma que sabe desmanchar todo o tipo de engarra-
famento passional. Mas eu jamais a procurarei porque quero viver nesta agradável prisão perpétua do meu grande amor 
por ti, Gila!!!”


