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Cresce o número de violações sexuais de menores 
O número de violações sexuais de menores de idade, ao nível da província de Nampula, tem vindo a 
aumentar, nos últimos tempos, com casos arrepiantes e que chocam a sociedade. Um dos casos mais 
recente deu-se com um indivíduo de 37 anos de idade que violou sexualmente, até engravidar, uma 
menor de 15 anos de idade, por sinal sua cunhada, no bairro de Muahivire, na cidade de Nampula.
A relação entre os dois, que culminou na gravidez, agora com dois meses, começou no mês de Ou-
tubro de 2022, mas as autoridades policiais só tiveram conhecimento na passada terça-feira, depois 
de denúncias dos familiares da menor.
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Outro local predilecto escolhido pelos turistas foi a praia de Chocas mar, no distrito de Mos-
suril, um destino turístico por excelência na província de Nampula. Depois de receber cerca 
de três mil turistas no fim de semana do final do ano, no seguinte não registou muitos visi-
tantes

Tal como vem sendo 
tradição, a Ilha de 
Moçambique foi o 

principal destino turístico da 
província de Nampula, para a 
transição do ano 2022/2023, 
ao receber mais de sete mil 
visitantes ao longo do fim de 
semana longo.

A expectativa era enorme, 
tendo em conta que aquela 
cidade insular foi alvo de um 
ciclone devastador em Março 
do ano passado, que afectou 
seriamente o tecido turísti-
co da zona, com a destruição 
parcial de casas de hotelaria 

e restauro, diminuindo a ca-
pacidade de alojamento e de 
atendimento para alimenta-
ção.

No passado fim de sema-
na, o primeiro de 2023, ainda 
na ressaca das festas, a Ilha 
manteve a tendência de mui-
tos turistas nacionais e es-
trangeiros a visitar aquela que 
foi a primeira capital do país 
e hoje declarada património 
mundial da humanidade pela 
UNESCO.

As casas de hotelaria e res-
tauração receberam pessoas 
que por qualquer motivo 

não puderam estar na noite 
da transição do ano, com os 
operadores turísticos a afir-
marem, categoricamente, que 
os níveis de facturação foram, 
no geral, excelentes.

Os principais pontos de 
venda de comida típica tive-
ram, segundo apuramos, três 
dias de ininterrupto trabalho, 
atendendo ao público de dia, 
de noite e de madrugada.

“No passado fim de sema-
na não tivemos tempo para 
sentar nem por 5 minutos. 
Estávamos cheios de clientes 
que queriam saborear a nos-

sa comida local “, disse ontem 
uma servente de mesa do fa-
moso restaurante Saquina na 
Ilha de Moçambique.

Para além da gastronomia, 
os turistas, sobretudos os es-
trangeiros, estiveram preocu-
pados em visitar locais histó-
ricos e saber, dos nativos, os 
principais hábitos e costumes.

O governo do distrito da 
Ilha de Moçambique diz que 
2022 foi um ano muito difí-
cil por conta da passagem do 
ciclone Gombe, que não só 
deixou perdas humanas como 
também destruiu infraestru-
turas económicas e habita-
ções, deixando quase 17 mil 
pessoas ao relento.

“Estamos satisfeitos por-
que conseguimos repor uma 
grande parte das infraestru-
turas do sector do turismo 
que representa 90 por cento 
das actividades económicas 
do distrito”, frisou o adminis-
trador local.

Outro local predilecto es-
colhido pelos turistas foi a 
praia de Chocas mar, no dis-
trito de Mossuril, um destino 
turístico por excelência na 
província de Nampula. De-
pois de receber cerca de três 
mil turistas no fim de semana 
do final do ano, no seguinte 
não registou muitos visitan-
tes.

Ilha de Moçambique foi o principal destino de Nampula
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As descargas eclé-
tricas que vem 
acompanhando as 

chuvas que caem no distrito 
de Monapo, desde Dezembro 
último, já provocaram a mor-
te de duas crianças naquela 
região.

De acordo com o adminis-
trador do distrito de Monapo, 
Araújo Momade, que falava 
no último fim-de-semana, 
durante a cerimónia de en-
cerramento da capacitação de 
membros dos comités locais 
de gestão de desastres dos dis-
tritos de Monapo, Mossuril, 
Ilha de Moçambique e Mogo-
volas, para além de mortes as 
chuvas causaram a destruição 

parcial e total de 260 habita-
ções precárias e convencio-
nais.

Momade frisou que as si-
tuações de calamidades natu-
rais exigem uma capacitação 
de todos os actores para ele-
var o nível de conhecimento, 
no sentido de ajudar as comu-
nidades em casos de ocorrên-
cia de desastres naturais.

O treinamento permitiu, 
ainda, abordar as matérias 
relacionadas com a violência 
baseada no género, pois as 
vítimas de desastres têm sido 
violadas e abusadas sexual-
mente enquanto permanece-
rem nos centros transitórios.

Na ocasião, a fonte desta-

cou a importância dos órgãos 
competentes para garantirem 
a fluidez da informação para 
evitar grandes riscos.

Por sua vez, o delegado do 
Instituto Nacional de Ges-
tão de Desastres (INGD) na 
província de Nampula, Al-
berto Armando, disse que a 
época chuvosa 2022/2023 já 
provocou, até o momento, 
a destruição de 1.200 casas, 
afectando mais de seis mil ci-
dadãos. 

Os dados estatísticos pode-
rão conhecer outra realidade 
nos próximos tempos, por-
que o primeiro período das 
chuvas será caracterizado por 
chuvas intensas, acompanha-

das por inundações nas vilas e 
cidades. Onde as autoridades 
esperam registar mais de 20 
mil habitantes em situação de 
emergência.

E para fazer face as activi-
dades de assistência huma-
nitárias, o Governo já mobi-
lizou 43 milhões de meticais 
para providenciar o apoio 
em material de cobertura. O 
dirigente exorta a população 
da província, e não só, no 
sentido de acompanharem de 
forma permanente a evolução 
dos fenómenos calamitosos, o 
que vai ajudar a tomar as me-
didas de precaução.
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Simulação para em casos de ocorrência de calamidades



Faz [46] anos que o 
Pelé, o maior dos 
«Craque» de todos os 

tempos deu o adeus definitivo 
ao futebol na partida amistosa 
entre o Cosmos de Nova Yor-
que e o Santos. 

Vou contar um pouquinho 
para você[s] como o Pelé foi 
jogar para os Estados Unidos 
[EU], após dezanove anos 
actuando pelo Alvinegro de 
Vila-Belmiro. Na realidade, o 
assédio do Cosmos, começou 
em [31] de Janeiro de 19[71], 
quando o seu gerente geral, 
Clive Toye procurou Pelé em 
Kingston, a Capital da Jamai-
ca, após um empate por um a 
um do Santos com a selecção 
local. Pelé, voltou a se encon-
trar com outros executivos do 
Clube em especial o big-boss.  

Para quem não sabe ou 
não lembra, Pelé se ‘despe-
diu’ da selecção brasileira em 

19[71] e do Santos em 19[74], 
ressaltando que passaria a se 
dedicar a família e aos seus 
afazeres particulares. Pelé, fez 
muitas ‘exigências’ para que 
os “gringos” desistissem entre 
as quais vejam só; um escri-
tório no Roque Soler centre, 
um avião para assuntos mais 
urgentes, o melhor colégio 
para os filhos e…um automó-
vel incrível, mas acabou ca-
pitulando diante da proposta 
absolutamente faraónica para 
época, de [7] milhões de dóla-
res livre de impostos por três 
anos de contracto.

No começo de Junho de 
19[75], Pelé, o rei aos [34] 
anos idade embarcou enfim 
…para aventura americana 
levando a mulher e os seus 
dois filhos. Mas, é funda-
mental lembrar, também que 
haviam um enorme interesse 
da então principiante Liga de 

futebol dos EU [NASL] em 
ter Pelé como principal garo-
to propaganda do futebol nos 
EU onde todo o mundo sabe 
esse desporto não gozava de 
muita popularidade. 

No dia [15] daquele mês de 
Junho, o rei fez a sua estreia 
marcando uma vez no empate 
por dois a dois, num amistoso 
com o Dallas Tornado, levan-
do quase [22] mil pessoas ao 
jogo. A estreia oficial ocorreu 
no dia [18] de Junho com vi-
tória de dois a zero sobre o 
Toronto Metros do Canadá 
em jogo válido pelo campeo-
nato profissional norte-ame-
ricano, o NASL. 

 Edson Arantes do Nasci-
mentos [Pelé], nasceu em [23] 
de Outobro de 19[40], dispu-
tou ao longo dos vinte e dois 
anos de carreira um total de 
13[75] jogos e marcou 12[84] 
golos. Ganhou dois mundiais 

ínter-clubes, duas libertado-
res, cinco vezes a taça Brasil, 
e outras quatro taças Rio São 
Paulo, um torneio Roberto 
Gomes Pedrosa em [68] e dez 
campeonatos paulistas. 

Pelé, Fez [115] jogos e [95] 
golos pela selecção brasileira 
entre Julho de19[57] a julho 
de 19[71], conquistou três 
campeonatos mundiais, três 
vezes a taça Osvaldo Cruz, 
duas a Copa Arouca, uma 
taça Bernardo Origues que o 
Brasil disputava com o Chile e 
a taça do Atlântico. Foi esco-
lhido o atleta do século [XX] 
pelo Jornal Le quipe da Fran-
ça em 19[81] e pelo Comité 
Olímpico Internacional em 
19[99], além de ser o melhor 
jogador do século [XX] pela 
FIFA em 20[00]. Portanto, 
como você pode notar, o Mes-
si & Cia ainda terá que ‘ralar’ 
muiiiiito para chegar a Pelé. 

O Messi, ainda, terá que ralar para chegar a Pelé
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CMCN projecta colectar mais de 9 milhões de Meticais
Imposto Autárquico de Veículos

O Conselho Muni-
cipal da cidade 
de Nampula pro-

jecta colectar, este ano, cerca 
de 9.8 milhões de Meticais, 
em impostos Autárquicos de 
Veículo (IAV), soube o nosso 
jornal junto do vereador de 
Finanças, na edilidade, Alfane 
Abdula.

Embora a afluência dos 
munícipes ao processo seja 
considerada fraca, nestes pri-

meiros dias, Abdula está op-
timista quanto ao alcance da 
meta.

“Instalamos junto do Bal-
cão de Atendimento Único 
municipal uma cabine  ban-
cária para facilitar os paga-
mentos, mas equacionamos 
a introdução de plataforma 
electrónica para pagamento 
online do imposto”-explicou 
Abdula.

Os primeiros dias do ar-

ranque do processo de paga-
mento do IAV, taxa de Rádio 
difusão, estão a ser marcados 
por fraca afluência de cida-
dãos, segundo fizemos refe-
rência nas linhas anteriores.

Marcos Armando, um dos 
automobilistas  abordado pela 
nossa reportagem, depois de 
efectuar o pagamento do ma-
nifesto da sua viatura,  instou 
aos outros automobilistas 
a fazerem o mesmo, o mais 

cedo para evitar enchentes, 
que tem caracterizado os últi-
mos dias do processo.

Rosário Carlos, outro au-
tomobilista que aguardava a 
sua vez na fila, para efectuar 
o pagamento do manifesto da 
sua viatura, mostrou-se satis-
feito com relação à colocação 
de uma cabine bancária, junto 
do Balcão Único de Atendi-
mento Municipal, para facili-
tar o processo.
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