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Algumas realizações de vulto que constavam do manifesto
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pavilhão gimno-desportivo e a reabilitação de dois mercados. A
edilidade alega a alocação tardia de fundos por parte da SP, bem
como questões políticas que visam “manchar a boa governação
da RENAMO”. Leia na Pag.3
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Combate ao hábito de esperar por doações

População de Nacarôa está
a ser obrigada a produzir alimentos

A

administradora
do distrito de
Nacarôa, Rosa
Vianeque, está a usar desde
princípios da presente
campanha agrícola medidas
administrativas coercivas, no
sentido de combater com os
problemas de falta de
comida nas diferentes
comunidades daquele
distrito nortenho da província
de Nampula.
O nacalense soube
que as medidas consistem
na realização de campanhas
de mobilização porta a porta,
donde as populações são
obrigadas a mostrar as suas
machambas.
Esta medida começou
a ser usada por se ter
constatado que grande parte
da população daquele
distrito estava mais
preocupada em praticar
negócios em detrimento da
pratica agrícola. Rosa
Vianeque disse que a
população do seu distrito
está acostumada a receber
donativos a partir de alguns
agentes económicos e do
próprio governo distrital. A
fonte pressupõe que esta
seja uma das causas que
levam aquelas populações a
ficarem de braços cruzados.
Aquela dirigente
recordou que a localidade de
Inteta no distrito de Nacarôa,
no ano de 2006 foi mais
assolada pela estiagem,
chegando a população ali
residente a consumir
tubérculos silvestres e farelo
de trigo.
Com vista a inverter a
situação, Rosa Vianeque
garantiu-nos que neste
momento o distrito dispõe de

catorze represas que vão ajudar
sobremaneira a população na
produção de hortícolas e outros
produtos resistentes à seca,
como a batata doce e mandioca.
A fonte afirmou que a
existência da fome naquele
distrito tem a ver com o facto de
as populações não quererem
cultivar os campos. A nossa
população não gosta de
capinar, mas sim cruzar os
braços. disse.
N u m
o u t r o
desenvolvimento, a chefe
máxima do executivo de
Nacarôa, louvou o trabalho de
mobilização nas comunidades
levado a cabo pelos membros
dos postos de policiamento
comunitário do distrito, para
incentivar a produção e o
aumento de campos de cultivo.
Eu trabalhei com os membros
do policiamento comunitário
ao nível das comunidades,
para mobilizar as populações
para se envolverem na prática
da agricultura disse.
O desafio do executivo de
Nacarôa no presente ano é de
combater a fome, que há dois
anos ceifou vidas humanas
naquele ponto da província.
Disse ainda que em 2006,
os índices de produção agrícola
rondavam os 6.2%. Segundo
afirmou, o nível veio a subir em
2007, quanto o distrito registou
9.6%.
A mobilização da
comunidade para adesão à
actividade agrícola, segundo a
administradora, irá atingir pontos
altos se ainda este ano forem
distribuídas às populações
estacas de mandioca, para que
nos próximos tempos no distrito
não se regista a falta daquele
alimento considerado de
extrema importância.

Na campanha agrícola
2006/2007, o distrito de
Nacarôa atingiu uma produção
de 3.810 toneladas de
amendoim e 3.272 toneladas
de milho, contra as 1800 de
amendoim e 738 toneladas de
milho, na campanha
2005/2006.
De acordo com
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Vianeque, neste momento
existe no distrito um tractor que
está a apoiar os camponeses a
lavrar as suas machambas.
Com todo este esforço é
perspectiva do executivo de
Nacarôa, na presente
campanha agrícola
2007/2008, triplicar os níveis
de produção.
Importa referir que o
distrito de Nacarôa, apoiou 41
associações com os fundos de
investimento local, esperandose uma melhoria acelerada em
todas as áreas de
desenvolvimento. On

No melhor Pano...

ilipe Chimoio Paunde vai
ser recordado pelas
p o p u l a ç õ e s
nampulenses como um dos melhores
governadores que a província já teve
na sua história mais recente.
Pragmático, sem meias medidas, ele
era o líder-tipo das massas a quem,
em cada aparição, insuflava de novas
esperanças. Era empolgante a
discursar, contagiando as audiências.
Ele era anti-tudo de mau: anticorrupção, anti-deixa-andar, antiabuso de poder; enfim, era um
combatente acérrimo. Pouco dado a
gabinetices, o seu lugar predilecto de
trabalho era junto das populações,
sempre acompanhado do seu
batalhão de jornalistas de quem, digase de passagem, gostava de se fazer
acompanhar, nas várias incursões
que fez pelo interior de Nampula, nos
relativamente poucos meses que
governou a província.
Tomou medidas do agrado das
populações, que viam nele uma
espécie de messias. Mas foi sol de
pouca dura. Os camaradas acharam
por bem colocar os atributos de
Paunde ao serviço do partido,
privando o povo macua do direito de
usar exclusivamente dos préstimos de
tão grande líder.
E aí o temos, já vão três anos,
no seu novo cargo. Mais comedido,
mais conveniente, menos mediático,
mais moderado. Ou talvez não?
Quando vi a capa do jornal “O
país” do dia 25 de Janeiro de 2008 não
quis acreditar. Em destaque, o
semanário citava Filipe Paunde a
dizer: “ Conselho Constitucional é
criação da FRELIMO”. Nem mais.
Ora, o que para mim é escandaloso
pode não ser para outro. Mas, por
acaso, uma outra pessoa se sentiu

escandalizada. “Uma inconveniência
politica”, disse a tal. Ou talvez não,
podia ter dito outro, porque neste país
podemos ficar à espera de qualquer
surpresa, cada uma mais forte que a
outra, cada uma -como parece que já
começou a acontecer mais insana,
mais inconveniente, mais
inconsequente, mais irresponsável,
mais bombástica.
Às vezes receamos que o que
pensamos estar correcto não seja
entendido assim mesmo pelos outros
mas, neste caso permitam-nos a
franqueza de
consideramos que,
independentemente do objectivo que
pretendia alcançar, as declarações de
Paunde foram profundamente
infelizes. A FRELIMO é um carrega um
fardo histórico e de prestigio que a
catapulta como um dos mais grandes
partidos a nível mundial. Que não
precisa ombrear com pequenos e com
pequenices para alcançar seja lá o que
for, afinal aquila non capit muscas, ou
não é? Este tipo de declarações faznos pensar se o comodismo nas
hostes do partido não chegou já ao
ponto de se considerarem instituições
do Estado como “criação” e pertença
do partido. Por este caminhar não vem
muito longe o dia em que vamos ficar a
saber que a Assembleia da Republica
é criação da FRELIMO, bem como a
Comissão Nacional de Eleições, o
STAE, o Tribunal Supremo, etc., etc.,
etc.
Sendo o Conselho
Constitucional o órgão que valida os
resultados das eleições, em nome de
quem fa-lo-á, com que grau de
isenção, com que responsabilidade,
com que consciência, a partir de agora.
Ou as declarações do SG do partido
criador têm o seu beneplácito?
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Devido à alocação tardia de fundos ao município

Empreendimentos em Nacala-Porto
ficam por concluir
-Edilidade aponta razões políticas na origem do facto

E

s
t
á
definitivamente
fora de hipótese
a construção do pavilhão
gimnodesportivo, neste ano
devido ao atraso da chegada
dos fundos ao município de
Nacala-porto.
A construção do
pavilhão gimnodesportivo da
cidade portuária de Nacala,
consta do manifesto eleitoral
que levou Manuel José dos
Santos à presidência.
Segundo fonte de O
nacalense, o plano de
construção do referido
pavilhão, visa colmatar o
vazio que existe na cidade de
Nacala no que a infraestruturas desportivas diz
respeito e promover o
próprio distrito na prática das
diversas modalidades
desportivas.
O nacalense soube na
ocasião que na mesma
situação estão os
dois
principais mercados da
cidade que não serão
reabilitados na sequência
das mesmas causas.
Rafael Gusmão,
vereador do pelouro
de
Urbanização, Infra
estruturas, Transportes e
Vias de acesso no Conselho
Municipal de Nacala, que
falava exclusivamente à
nossa reportagem, mostrouse desapontado com o atraso
de entrada de fundos e
sugere que há questões
politicas no intuito de
perturbar o sucesso da
governação da RENAMO.
Segundo disse, isto pode
pôr em perigo a nossa
i m a g e m
c o m o
governantes. Mas eu creio
que os munícipes
entendem. Recordemos
que o nosso país está
independente há 30 anos,
mas há ainda varias
actividades por serem
realizadas, num país onde
existe governo. Eu penso
que os munícipes de
Nacala-Porto não nos vão
penalizar apenas por não

termos feito algumas coisas
nestes cinco anos! frisou o
nosso entrevistado.
Disse ainda a fonte que
todas as actividades que o
elenco não concretizou, como é
o caso da construção do
pavilhão desportivo, a
reabilitação dos dois principais
mercados da cidade e outras
actividades que não estiverem
prontas até ao fim do mandato,
vão ser prioridades num
eventual próximo mandato do
executivo de Manuel José dos
Santos.
A propósito, O nacalense,
questionou à fonte se está
confiante numa vitória nas
próximas eleições. Optimista,
Gusmão afirmou que os
munícipes da cidade de NacalaPorto têm muita confiança na
governação de Manuel José dos
Santos, daí que não restam
duvidas que continuar no
próximo mandato é uma certeza:
quem não acredita espere, o
futuro está perto prometeu.
Até ao momento constam
das realizações cumpridas pelo
executivo de Manuel José dos
Santos no mandato prestes a
t e r m i n a r, d e n t r e o u t r a s
actividades, a asfaltagem da
estrada que liga o hospital geral
à estrada nacional nº 8 e a cidade
ao bairro de Mocone, a
construção de uma escola
composta de um bloco
administrativo e 4 salas de aulas
no bairro de Mahelene e um
centro de saúde no mesmo
bairro.
Aquele vereador faz um
balanço positivo em relação ao
impacto das actividades que a
sua instituição vem levando ao
cabo, embora alguma delas não
estejam a beneficiar os
munícipes tal como o
planificado. A título de exemplo
apontou o centro de saúde de
Mahele que continua até hoje
inútil. Aproveitou a oportunidade
para lembrar outros
empreendimentos, que para
entrarem em funcionamento
depois de construídos pelo CM,
geraram polémica. A escola de
Mahelene que, depois de

entregarmos um molho de
chaves à Direcção Distrital
de Educação, meses depois
vieram-nos dizer que
perderam as chaves. Como
é possível perder-se um
molho de chaves, numa
instituição grande como
aquela? Tivemos que
arranjar um carpinteiro e
colocar novas fechaduras
recordou.
Além do atraso na
entrada de fundos, outro
constrangimento que o
município de Nacala-Porto
vem registando, segundo a
nossa fonte, está relacionado
com a falta de colaboração
entre as autoridades
municipais e administrativas.
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Sem grandes pormenores,
Rafael Gusmão explicou que
as duas partes (autoridades
municipais e administrativas),
que por sinal partilham o
mesmo território, nunca
colaboraram. A título de
exemplo, referiu o caso do
recém-nomeado administrador
de Nacala-Porto, Chale
Ossufo, o qual, desde que
começou a trabalhar em
princípios de Dezembro ultimo,
até à semana passada não se
havia dignado apresentar-se
no Conselho Municipal. Nós
t e m o s u m n o v o
representante do Estado
aqui no município de NacalaPorto. Imagine, desde que
ele chegou ainda não se
apresentou no Conselho
Municipal, mas já está a
trabalhar nas populações!
Esta forma de agir está de
certa forma a dificultar o
crescimento da nossa
cidade desabafou Gusmão.
On

Estatuto Editorial de O nacalense

O

nacalense
(natural de
Nacala) ë um
órgão de comunicação social
independente, de Imprensa
escrita, que trata assuntos
relacionados com
Moçambique.
O nacalense, surge para
promover a educação e o
acesso à informação,
contribuindo para a mudança
e o desenvolvimento das
comunidades, democracia,
combate aos problemas
ambientais, HIV/SIDA e
criminalidade.
O nacalense conforma-se
com o quadro jurídico da
comunicação social em
Moçambique, nomeadamente
pela Constituição da
República e especificamente
pela Lei 18/91 de 10 de Agosto
de 1991 (Lei de Imprensa).
Procura reflectir nas suas
páginas a necessidade de
promover uma informação
verdadeira, imparcial, isenta e
responsável.
Procura não descurar a
necessidade de promover a
pluralidade de fontes e o seu
tratamento com vista a
conseguir-se uma maior
riqueza de conteúdos,
proporcionando, deste modo,

uma maior disponibilidade de
recursos informativos,
intervindo no concreto dos
meios de comunicação social
existentes.
Os objectivos serão
seguidos e conseguidos,
quando forem aplicados os
principais mecanismos que
regem a actividade
Jornalística, em
Moçambique, de acordo com
a Lei de Imprensa,
nomeadamente,
O jornal divulga
Actualidades Noticiosas,
Politica, Economia,
Sociedade, Desporto,
Cultura, narrando factos que
ocorrem no país;
Os jornalistas não
emitem as suas próprias
ideias, no tratamento das
noticias que produzem
Os jornalistas procuram e
avaliam as informações junto
de fontes diversificadas e
comparam e ajustam as
informações contraditórias,
com o fim de trazer ao leitor
uma informação isenta;
Os jornalistas evitam
adjectivação no fito de
impedir que os leitores
possam fazer juízos de
valores sobre os
acontecimentos reportados.
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Por fraca operacionalidade

Membros da ASTRA querem
novos corpos directivos
Novo preço de semi colectivos ainda sem desfecho

H

á um braço de
ferro instalado
e n t r e o s
transportadores de
passageiros e de carga e a
A s s o c i a ç ã o d o s
Transportadores
Rodoviários de Nampula
( A S T R A ) .
O s
transportadores alegam
fragilidade e, sobretudo,
inoperacionalidade da sua
agremiação.
Tudo começou com a
morte do presidente da
associação, Ismael
sadardine, em meados do
ano passado, depois da qual
a associação passou a ser
dirigida pelo seu vicepresidente que, entretanto,
acabou renunciando ao
cargo.
Luís Vasconcelos, o
actual representante da
ASTRA, é acusado pelos
membros de nada fazer em
prol do progresso dos
transportadores
O nacalense ficou a
saber que desde que
faleceu Ismael Sadardine,
os membros da ASTRA
nunca se reuniram para
discutir assuntos que dizem
respeito à vida da

organização.
Os nossos entrevistados
chegaram a explicar que os seus
salários rondam os mil e
quinhentos meticais, valor que
consideram irrisório, e que não
corresponde ao trabalho que
exercem.
Este constrangimento
associa-se também ao facto de a
alguns transportadores estarem
a ser arrancadas as chaves das
suas viaturas e serem
obrigados a parquear em pleno
exercício da actividade que é de
transportar carga e passageiros,
por motivos desconhecidos.
Os transportadores
mostraram-se desapontados por
saberem que neste momento
existe um representante da
ASTRA, nomeado, depois da
resignação do anterior
presidente. Afirmaram que
nunca foram consultados.
As fontes, denotando
alguns conhecimentos sobre
associativismo, recordaram que
a tomada de decisão é feita por
consenso comum e com a
presença de um numero mínimo
definido pelos estatutos.
Os entrevistados pedem o
mais rápido possível a
convocação de um encontro
para a eleição de um novo corpo

directivo da confiança dos
membros.
E n t r e ta n t o , o
representante da ASTRA, Luís
Va s c o n c e l o s , f a l a n d o a
jornalistas na sexta feira
pa s s a d a , d i s s e q u e a s
reclamações foram levantadas
pelos motoristas e não pelos
transportadores que são
membros da agremiação que
dirige. Esta manhã pedimos
um encontro com pelo
menos 10 transportadores,
mas não compareceram.
Este é um sinal para dizer
que os próprios
transportadores não sabem
deste vandalismo.
disse,
referindo-se à manifestação
que aqueles transportadores
levaram a cabo na manhã de
sexta-feira, 25 de Janeiro de
2008 exigindo a subida dos
preços do vulgo chapa-cem e
táxi, alegadamente devido à
subida dos preços de
combustível.
A fonte explicou que por
falta de organização na
Associação dos Motoristas em
Nampula, a ASTRA é obrigada
a acolher, para além dos
transportadores, motoristas e
cobradores.
Apesar
de todos os

A partir deste ano lectivo

Murrupula Conta com escola técnica
Vai funcionar provisoriamente numa escola primária

O

distrito de
Murrupula,
a q u i
n a
província de Nampula, conta
a partir deste ano lectivo com
uma escola técnica
profissional de artes e
ofícios, instalada no regulado
de Mpuatha, localidade do
mesmo nome, situado a
dezassete quilómetros da vila
sede do distrito.
Na primeira fase do
seu funcionamento, segundo
soube O nacalense, a
referida escola vai leccionar
os cursos de agricultura e
carpintaria a serem
frequentados por cem
alunos.

Afonso das Neves
Ussene, administrador do distrito
de Murrupula, disse que neste
primeiro ano de funcionamento a
escola técnica profissional de
artes e ofícios vai funcionar
provisoriamente nas instalações
da Escola Primária de Mmuatho,
devido à falta de instalações
próprias.
A fonte garantiu que as
obras de construção da escola
técnica profissional de artes e
ofícios arrancam na primeira
quinzena de Fevereiro próximo.
Sem mencionar os fundos a
serem absorvidos pelo
empreendimento, afirmou,
entretanto, que existem
condições reunidas para o efeito.

A nossa reportagem
soube igualmente que no
presente ano lectivo escolar, o
distrito de Murrupula vai contar
com 108 escolas, das quais
duas escolas secundárias,
treze do ensino primário do
segundo grau e as restantes
93 escolas do primeiro grau.
O distrito de Murrupula,
conta com um efectivo escolar
de 50,700 alunos da 1ª a 12ª
classes em 2008 contra 38.00
em 2007.
Importa referir que a 11ª
e
12ª classes foram
introduzidos no presente ano
lectivo apenas na escola
secundaria de Murrupula. On

4

argumentos para se livrar das
preocupações colocados pelos
transportadores, Vasconcelos
reconhece algumas questões
como relevantes, como é o
caso da subida dos preços dos
combustíveis, que não
correspondente com a tarifa em
vigor actualmente. Garantiu
que brevemente haverá um
desfecho sobre o caso, uma
vez que o assunto está a ser
analisado ao nível do governo
provincial.
Sobre o parqueamento
de viaturas, a fonte nega que a
sua a sua instituição não tenha
saído em socorro dos
associados. Disse que depois
de a ASTRA ter conhecimento
da situação, entrou em
contacto com as autoridades
competentes no sentido de, em
vez de parquear as viaturas,
serem aplicadas multas
conforme a infracção e a
previsão da lei. Nós sentimos
pelos nossos membros
disse, para depois reconhecer
que o parqueamento de
viaturas prejudica os
proprietários.
Vasconcelos recordou
que o parqueamento de
viaturas é feito pelas
autoridades competentes
nomeadamente, a policia de
transito e a municipal. As
autoridades municipais fazem o
parqueamento no caso de ser
encontrada uma determinada
viatura a praticar uma
actividade sem a licença que
autorize o exercício da
actividade em causa.
Como forma de
responder a um pedido dos
membros e organizar-se
melhor a associação para os
desafios dos próximos tempos,
a ASTRA vai realizar uma
assembleia geral para
a
eleição de novos corpos
directivos.
Sem fixar uma data
exacta, Luís Vasconcelos
garantiu que a referida
assembleia será realizada no
próximo mês de Fevereiro.
Segundo avançou, neste
momento decorrem actividades
organizacionais.
Refira-se que ao nível da
província de Nampula, a
ASTRA tem registados cerca
de 250 membros, entre
transportadores de passageiro
e de carga. On

