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Axinene Nampula, mas, faltaram as 
palmas

CM entrega carteiras escolares em 
Nacala-Porto

A cidade de 
Nampula ce-
lebrou ontem, 
22 de Agosto, o 
seu 63º aniver-

sário de elevação a categoria de 
cidade, efeméride que foi assi-
nalada com misto de sentimen-
to de avanços, segundo o edil da 

urbe, Paulo Vahanle, e reclama-
ção de alguns munícipes, a cerca 
da prevalência de problemas re-
lacionados com a degradação de 
vias de acessos, fraco saneamen-
to básico, proliferação de cons-
truções em locais impróprios, 
falta de ordenamento territorial, 
entre outros.

Os avanços apontados por 
Vahanle são, segundo discurso 
apresentado por ocasião da pas-
sagem da data, a construção de 
um passadiço sobre o rio Mu-
zorone, na zona com mesmo 
nome, no bairro dos belenen-
ses, a abertura da segunda faixa 
no prolongamento da avenida 

Eduardo Mondlane, aquisição 
de cinco camiões porta con-
tentores e basculantes, uma pá 
escavadora para garantir o pro-
cesso de remoção de resíduos 
sólidos. 

NAMPULA CELEBROU 63º ANIVERSÁRIO 
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AMUSI AGASTADO COM ATRASO DE FUNDOS

O presidente do 
partido Acção do 
Movimento Uni-

do para a Salvação Integral 
(AMUSI) e candidato a Pre-

sidência da República, Mário 
Albino, chamou a imprensa 
esta terça-feira, para quei-
xar-se do alegado atraso que 
se regista, na libertação de 

fundos de apoio aos partidos 
políticos para a campanha 
eleitoral.

Para Albino, a lei reza que 
os partidos com candidatos a 
presidência da república, de-
vem receber 21 dias antes do 
inicio da campanha, os fun-
dos para o efeito o que, na sua 
óptica, não esta acontecer.

“Feitas as contas, o dinhei-
ro devia ter sido libertado no 
dia 10 de Agosto de 2019, mas 
ate hoje nada se fala sobre o 
assunto”-desabafou Albino.

 “Duma maneira vergo-
nhosa o Ministro das finanças 
depois da nossa exigência, 
apareceu a falar da crise eco-

nómica do país, para três dias 
depois, ser detido o PCA do 
INSS, o que demonstra que há 
dinheiro, mas não para finan-
ciar as eleições mas sim para 
ser roubado”-disse Albino, 
agastado.

Dizer que o AMUSI com-
pletou esta terça-feira, quatro 
anos desde sua fundação.

Para além de outras acti-
vidades de carácter social, o 
AMUSI agendou uma reu-
nião balanço, encontro que 
vai servir para traçar estraté-
gias para o futuro do partido.

“Também procuramos 
criar na autarquia, uma go-
vernação municipal inclusiva, 
por meio do convite formu-
lado aos partidos Frelimo e 
Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM) no sen-
tido de apresentar os respec-
tivos membros, para serem 
empossados ao cargo de ve-
readores de alguns pelouros”-
-disse Vahanle.

Repudiou a invasão de es-
paços reservados do muni-
cípio, uma acção perpetrada 
por jovens cujas suas motiva-
ções são ainda desconhecidas.

A falta de iluminação pú-

blica nos bairros foi, igual-
mente, apontada como sendo 
factor que propicia a ocor-
rência de assaltos, para além 
da anarquia no sistema de 
transporte público de passa-
geiros, actividade exercida 
pelos privados, na sequência 
da falta de capacidade do sec-
tor público.

César Lopes, acha que 
muito já deveria ter sido feito 
com vista a melhorar o forne-
cimento de água, pois que, no 
seu bairro a falta do precioso 
líquido está a fazer com que 
todos os dias as pessoas, par-
ticularmente senhoras, per-
corram longas distâncias car-
regadas de latas à sua procura. 

Mas alguns moradores 
congratularam a edilidade, 

pelo tapamento de buracos, 
que melhorou a circulação de 
viaturas.

Entretanto, segundo o che-
fe do departamento de ima-
gem e comunicação naquele 
conselho, Nelson Carvalho, 
o conselho autárquico da ci-
dade de Nampula, está atento 
aos problemas que afligem 
aos munícipes, apesar da exi-
guidade de fundos para sua 
solução definitiva.

No que se refere ao pro-
blema de ordenamento terri-
torial da cidade de Nampula, 
dados disponíveis referem 
que a autarquia já criou al-
gumas zonas de expansão 
habitacional, enquanto para 
a questão relativa ao comér-
cio informal nos passeios das 

ruas e avenidas da cidade, o 
conselho autárquico assegura 
que está a fazer um trabalho 
que, numa primeira fase, cin-
ge-se na sensibilização dos 
vendedores, para abandona-
rem os passeios, para depois 
se avançar na retirada com-
pulsiva dos vendedores.  

Um outro problema que 
está a merecer a atenção do 
conselho autárquico da cida-
de de Nampula, diz respeito 
à onda de criminalidade que 
tomou conta da cidade nos 
últimos tempos, especialmen-
te bairros suburbanos, a pon-
to de os munícipes optarem 
pela prática da justiça pelas 
próprias mãos. 
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AXINENE NAMPULA, MAS, FALTARAM AS PALMAS

Nessas coisas de 
idade, há quem 
goste de exibir os 

números quando são caso de 
orgulho e também quem se 
esforce por esconder, quando 
representam uma vergonha. 
Afinal, nem sempre idade é 
identidade.

Se a massa é de 30 anos 
num corpo de 63, ou se a 
massa extrapola as barreiras 
do aceitável da velhice trans-
parecendo 100 em apenas 63, 
nem mesmo um baú ou sar-
cófago seriam suficientes para 
ocultar tal realidade.

Nossa Nampula fez 63 anos 
ontem, 22 de Agosto. Muita 
idade, muita sabedoria, muito 
conhecimento, muita expe-
riência, mas pouca aplicação. 
É assim como classifico a “ac-
tual” Nampula. Equiparada 
hoje a àquela cidade que me 
adoptou 12 anos atrás, sinto 
que embarcamos na máquina 
do tempo sim, mas progra-
mamos a regressão. Me fazen-
do esquecer o quanto brilhou 
a escassos 2/3 anos atrás.

Diz-se que só nos sentimos 
velhos se deixamos a alma 
percorrer as “muitas idades” 
que vestimos. Mas as mudan-
ças climáticas na moda, está 
cada dia mais difícil distinguir 
as estações do ano e definir o 
traje certo. Corremos o risco 
de trajar sobretudos para um 

calor abrasador, ou cortarmos 
as calças para enfrentar o frio. 
Com a idade está igual. Jovens 
de 20 aparentam 40 pelo grau 
de cozimento alcoólico das 
suas feições, e os de 50, pas-
sam por filhos dos seus filhos, 
pela preocupação com a saú-
de e a adopção de estilos de 
vida saudáveis.

Nampula, tão jovem e 
cheia de vida, decidiu vestir 
os trajes do actual governo 
municipal. Acorda todos os 
dias de cara suja, já não mais 
se besunta de mussiro no seu 
rosto, e, até as capulanas que 
a representam, não desfilaram 
pelas ruas no seu aniversário. 
Cortou o bolo, apagou as ve-
las, mas não houve aplausos. 
As palmas, ficaram tímidas e 
sem força de soar diante do 
ruído do descontentamento 
dos munícipes.

As mamanas que ganham 
seu pão com a venda das 
capulanas, se limitaram as 
fronteiras dos seus quintais, 
deixaram de animar a praça 
do destacamento feminino, 
não animaram nossos ouvi-
dos com o habitual “capulana 
da cidade, compra mamã”. 
Porque esse aniversário, re-
presentou tudo, menos luz, 
cores e sons. Foi total apagão.

Queremos de volta o nos-
so brilho, a nossa cor e musi-
calidade. Queremos desfilar 

pelas ruas nossa identidade, 
sabedoria, tradição. Quere-
mos apagar muitas mais belas 
e ouvir as palmas soarem aos 
nossos ouvidos, clamor de fe-
licitações, de animação.

Temos juventude. Muaha-
la, Marrere, Muahivire, cres-
cem. Nampaco, Namuteque-
liua, Namicopo prosperam. 
Até os famosos prédios ma-
conde tomaram algum banho 
e pintura. Mas de que adian-
ta construir, sem estradas de 
acesso, sem planos, sem água 
e sem energia, entre outras 

coisas.
Esses são os nossos 63 

anos. Que nos sirvam de 
exemplo e experiência e os 
64 nos tragam a merecidas 
dignidade e o lugar merecido 
de capital econômica do país. 
Não precisamos de plásticas, 
porque temos a massa natu-
ral, basta-nos apenas saber 
dela fazer uso. Nossa vela não 
apaga, só faltam as palmas 
para despertarem atenção a 
elas.

Nampula, Axinene.
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CM ENTREGA CARTEIRAS 
ESCOLARES EM NACALA
A empresa Cimentos de Moçambique (CM) acaba de disponi-
bilizar carteiras para as escolas primárias 1 de Junho e Maiaia, 
na cidade de Nacala-Porto, na província de Nampula, no âmbi-
to da sua responsabilidade social.
São 40 carteiras duplas, cujo processo de entrega aos benefi-
ciários foi orientado pela representante da CM, Sandra Cham-
bisse.
Chambisse explicou que as acções de responsabilidade social 
daquela empresa estão enquadradas nas celebrações dos dez 
anos da instituição.
Os gestores dos dois estabelecimentos de ensino disseram que 
o mobiliário vão minimizar o problema relacionado com a falta 
de carteiras naquelas escolas, facto que obrigava muitas crian-
ças a estudar sentadas no chão.
Para além de carteiras, a escola primária 1 de Junho beneficiou, 
igualmente, de obras de conclusão do muro de vedação, reabi-
litação de uma sala de aulas e vala de drenagem, o que deixou o 
estabelecimento com um outro visual, segundo o director da-
quele estabelecimento de ensino, Constantino Matuta.


