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Os dois “bandidos” dentro da 
Frelimo? 

 
Alegando atraso no desembolso de 

fundos 

Governo 
falha metas 

de água 
 
 
 

 

Eleições no Basquetebol da Zambézia 

Dj Abel Jr esmaga 
adversário 

 

 
 

Frase do dia: 
“Prefiro os que me criticam, 
porque me corrigem, aos que 
me adulam, porque me 
corrompem.” - Santo Agostinho 
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Hélder Ernesto Injojo Caifadine Paulo Manasse 
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No combate a 
sida 
Jovens cada 
vez mais 
renitentes 
 
A juventude é 
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Na zona de Nhangulue 

Grupo Madal coloca em cativeiro Crocodilos e não alimenta 
 

 

 

Quelimane (DZ) - O Grupo 
Madal uma empresa vocacionada na 
produção do coco e também na 
criação de animais, hoje com graves 
problemas de sobrevivência, colocou 

em cativeiros Crocodilos que não 

tendo nada para comer, alguns estão 
a morrer. 

Este triste cenário verifica-se na 
zona de Inhangulue, Localidade da 
Madal, distrito de Quelimane, onde 
os dois crocodilos sobreviventes 
estão sem alimentação, porque o 
guarda que vela pelas instalações 
diz não ter carne para alimentar 
aqueles animais. 

Falando ao Diário da Zambézia, 
o referido guarda lamentou a forma 
como aqueles Crocodilos estão 
votados. “Estes animais não 
comem, alguns morreram e só 
ficaram estes dois” - explicou a 
fonte.  

Quando questionado se os 
proprietários tem ido ver, o guarda 
disse que há anos que isso não 
acontece, ou seja, há bastante 
tempo que os animais estão 
abandonados naquele espaço. 

Por outro lado e quando 
questionado sobre alimentação, a 
fonte disse que nem ele próprio não 

tem comida, daí que não sabe 
onde traria carne para dar os 
animais. “Eu estou há 11 
meses sem salários, vivo a 
maneira, então onde iria 
conseguir carne para estes 
crocodilos”? - Desabafou. 

Nesta visita in-loco que o DZ 
fez viu de facto que os dois 

animais sobreviventes estão a 
passar mal sem alimentação e 
água que lhes foi proporcionada 
pelos vistos está há anos sem 
ser evacuada. Há que salvar 
aqueles animais, porque a 
empresa responsável pela 
criação parece que já não tem 
condições. (Redacção) 
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Quelimane (DZ) - As 

querelas dentro do partido Frelimo 
ao nível da Zambézia, estão cada 
vez mais agudizar-se, pior ainda 
quando se aproxima o processo de 
eleição do novo Primeiro 
Secretário daquele partido. A 
suposta ala que não se revê com o 
actual líder da Frelimo na 
Zambézia é tida como a mais 
“dura”, procurando a todo custo 
encontrar argumentos para 
destituir o elenco de Paulino 
Lenço. 

Quando se pensava que esta 
guerra seria interna, eis que os 
camaradas decidiram sair do 
silêncio e estão já nas redes 
sociais com textos longos e até 
chegam ao extremo de se 
chamarem “bandidos”, mostrando 
claramente que os interesses 
pessoais estão acima do partido 
deles. 

Uma “sms” que o Diário da 
Zambézia teve acesso e que está 
circular no famoso “whatsap” com 
o título “Zambézia em 2 nomes”, 
mostra a guerra que foi aberta 
contra os deputados da 
Assembleia da República, Hélder 
Injojo e Caifadine Manasse. 

Nesta referida sms, os autores 
dizem que estes dois deputados 
manietam a Frelimo nesta parcela 
do país, deixando assim os outros 
camaradas com nervos a flor da 

pele. Veja de seguida o teor da 
“sms”.  

Infelizmente estes 2 nomes 

não são donos de boas acções na 
terra que os viu nascer, desde os 
velhos tempos do General Gruveta, 
passando por cerca de 4 Primeiros 
Secretários Provinciais da Frelimo 
na Zambézia  e os 4 Governadores 
Provinciais que estes 2 jovens são 
financiadores dos grandes conflitos 
na Zambézia dos Machuabos. 

Hélder Ernesto Injojo e 
Caifadine Paulo Manasse, são 
chamados Generais de 3 e 4 
estrelas nomeadamente e que 
ninguém os irá retirar a liderança 
dos processos na Zambézia.”O 
Lenço é meu cão”- in Caifadine 

Manasse. 
Hoje vivemos um ambiente 
negativo onde o Hélder está sem 
sono por não estar a suportar o 
sucesso do nosso líder e visionário 
Secretário Provincial da OJM na 
Zambézia, o Mestre Mateus, ele 
não aceita que este é o líder e 

dono da juventude na Zambézia.  
Estão neste momento a 

mobilizar os dirigentes na Província 
e na Nação para suspenderem o 
Mateus, SP OJM. 

Estes fazem tudo isto 

patrocinados por camaradas de 

Maputo que não conhecem a 
Zambézia e só vem para 
Quelimane roubarem os nossos 

recursos.  
O maior financiador é alguém 

que já o tivemos como especial 
para Zambézia que felizmente é 
filho da Terra (Mocuba) Cda 
Eusébio Saíde, paga as contas 

destes 2 bandidos que na 
Zambézia são piores que a 
Renamo e o MDM. 

Camaradas fiquemos atentos a 
estes dois bandidos, estes estão 
contra a nossa Zambézia. 

Vamos seguir o que nos disse 
o Cda SG Gôndola que foi claro 
em relação a estes dois bandidos 
quando nos classificou que o Cda 
Hélder e Caifadine não são donos 
de ninguém e muito menos da 
Frelimo na Zambézia. 

Camaradas, fiquemos atentos 
e bem atentos contra as manobras 
destes BANDIDOS. Este ano será 
o vosso fim e a Zambézia o vosso 
Túmulo. 

Experimentem voltar a 
ameaçar as pessoas, vou falar dos 
vossos caminhos nas baladas da 
terra Zambeziana atenta”- fim de 
citação. 

“Lamento a atitude, essa não 
é a postura dos membros da 
Frelimo”- Caifadine Manasse. 

Este domingo, por volta das 11 
horas, o Diário da Zambézia 
contactou os dois supostos 
“bandidos” conforme a sms dos 
seus camaradas. Caifadine 
Manasse foi o primeiro a responder 
a chamada e na conversa quando 
questionado se as acusações que 
pesam sobre ele(s), este afirmou 
que primeiro lamenta a atitude 
destas pessoas, porque segundo 
Caifadine, a postura dos membros 
do seu partido não é essa. 

Questionado ainda se isso 
revelava mau estar no seio dos 
camaradas, a fonte explicou que o 
partido tem fóruns próprios para 
discutir quaisquer que sejam as 

Os dois “bandidos” dentro da Frelimo? 
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Quelimane (DZ) - A Associação 
Provincial de Basquetebol na 
Zambézia tem um novo Presidente.  

Trata-se de Abel Júnior, que 
venceu o seu adversário Renato 
Silva que concorria como 
independente com 8 votos contra 
zero do referido independente, num 
processo em que 8 clubes tiveram 
direito a voto. 

Abel Jr substitui do cargo 
Alfredo Ramos, que esteve sob 
comando da modalidade durante 8 
anos, portanto, dois mandatos de 4 
anos cada. 

Falando após ser eleito, Abel 
Júnior disse que espera dos 
fazedores da modalidade muito 
apoio, porque segundo ele, falta 
uma mão na modalidade, por isso 
que ele concorreu para que ponha 
esta mão. 

Derrotado reconhece a derrota 
mas nas redes sociais 

desenvolve campanha contra 
pessoas 

Aquando as eleições que 
culminaram com a eleição do 
Presidente da APBZ, onde o 
próprio mandatário do candidato 
Renato depositou voto ao 
vencedor, este (Renato) felicitou o 
vencedor tendo se mostrado 
aberto em colaborar caso seja do 
interesse do eleito. 

Só que horas depois do 
processo, várias insinuações 
começaram a surgir através das 

redes sociais, onde o derrotado 
acusa o presidente cessante 
Alfredo Ramos e António Zefanias, 
Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral de terem sido 
os protagonistas desta vitória 
copiosa que obteve. 

As insinuações não são 
poucas, onde o derrotado até 
coloca questões políticas neste 
processo, uma situação que 
contrasta com o seu 
posicionamento assumido na sala, 
perante os presentes com 
particular destaque para o 
mandatário da direcção provincial 
da Juventude e Desportos, José 
Lobo que presenciou o acto. 

Refira-se que a tomada de 
posse de Abel Júnior e seu elenco 
está marcada para os próximos 
dias, a pedido dos clubes 
presentes no acto. (Redacção) 
 

 
 
 

 
 

 
 

divergências, caso existam, daí que 
“eu apenas lamento esta atitude e 
o nosso foco deveria ser mais 
para os próximos pleitos 
eleitorais do que mesquinhices” - 
disse aquele parlamentar. 

Num outro desenvolvimento, o 
deputado Caifadine lembrou que ele 
é membro do Comité Provincial, daí 
que caso haja algo, seria chamado 
para o órgão afim de dizer alguma 
coisa. “Eu sou membro do Comité 
Provincial, por isso, esses casos 
revelam interesses individuais e 
eu não quero entrar nesse 
debate” - desabafou. 

Injojo fala do preço do sucesso 
No mesmo diapasão, 

contactamos também o deputado 
Hélder Injojo, outro “bandido” na 
óptica dos seus camaradas. Sem 

delongas, Injojo resumiu dizendo 
que tudo isso é resultado do preço 
do sucesso que ele tem vindo a ter 
e que incomoda a estas pessoas.  

Por outro lado, a fonte disse 
que essa sms não lhe abala, 
porque ele tem um foco, daí que os 
protagonistas podem não ser 
membros da Frelimo, porque de 
acordo com ele, “os membros da 
Frelimo sabem onde falar e o que 
falar, porque há uma disciplina 
partidária” - explicou o deputado. 

Questionado se desconfiava 
que esta sms vinha da OJM e se 
ele tinha alguma divergência com o 
actual Secretário Provincial da 
OJM, Mateus Tomas, Injojo 
respondeu dizendo que quando ele 
era secretário provincial a Frelimo 
conseguiu “meter” maior número de 

deputados na AR, resultado do 
trabalho que fez, daí que 
actualmente não sendo membro 
da organização nada lhe interessa 
sobre esta organização. 

Num outro passo, aquele 
parlamentar explicou que se fosse 
membro da Frelimo de verdade 
que escreveu essa “sms”, iria se 
identificar, daí que a mesma é fútil 
e ele deixa para que não seja 
motivo de debate. 

Refira-se que a Frelimo na 
Zambézia vai eleger o Primeiro 
Secretário provincial e há duas 
candidaturas neste momento, 
sendo da continuidade liderada 
por Paulino Lenço e uma nova de 
Deolinda Chochoma, deputada da 
AR que é suportada por um grupo 
da OJM e OMM. (Redacção) 
 

 

 
Eleições no Basquetebol da Zambézia 

Dj Abel Jr esmaga adversário 
 

 

 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diário da Zambézia Jornal Electrónico – Segunda - feira – 20/03/17 – Edição n° 2.423 – Página 05/ 07 

 
 

Quelimane (DZ) – O Programa 
Nacional de Abastecimento de 
Água e Saneamento (PRONASAR), 
um projecto que está dentro da 
direcção provincial das Obras 
Públicas e Recursos Hídricos, não 
cumpriu com a meta atinente a 
abertura de fontes de água potável 
nos distritos onde o projecto é 
implementado. 

Só a titulo de exemplo, durante 
o ano 2016, estava previsto para 
abertura de 120 fontes de água em 
toda província da Zambézia e 
mesmo com dinheiro, o 
PRONASAR conseguiu abrira 
penas 38 fontes, alegando vários 
motivos. 

O reconhecimento veio do 

próprio chefe de departamento de 
Água e Saneamento, Celindo 
Andissone, a margem da 3a 
reunião do Comité Provincial de 
Supervisão do Programa Nacional 
de Abastecimento de Água e 
Saneamento. 

Segundo Andissone, o não 
cumprimento da meta planificada, 
deveu-se a vários motivos a 
destacar, atraso da disponibilidade 
dos fundos para o arranque das 
obras, bem como falhas técnicas 
registadas nos distritos de 
Namarroi e Ile, onde tiveram 8 
casos de fontes de águas 
negativas, processo este que vai 
ser levado a cabo no presente ano. 

E para que isso aconteça, a 

fonte disse ser necessária uma 
mobilização conjunta por parte da 
comunidade no sentido de 
encontrar outros locais por eles 
conhecidos para facilitar o 
processo. 

PRONASAR ainda sonha 
Entretanto, apesar de não 

alcançar a meta do ano passado, 
o Programa Nacional de 
Abastecimento de Água e 
Saneamento (PRONASAR), 
prevê construir ao nível da 
província da Zambézia, cerca de 
160 fontes de abastecimento de 
água potável em vários distritos. 

Para que o processo decora 
sem constrangimentos como no 
ano passado, o chefe de 
departamento de água na 
direcção provincial das Obras 
Públicas Habitação e Recurso 
Hídricos da Zambézia pede 
seriedade na escolha dos locais 
de abertura das fontes, convista a 
lograr sucesso ao longo das 
actividades.   

Porém, sabe-se que o 
Programa Nacional de 
Abastecimento de Água e 
Saneamento está sendo 
implementado em 10 dos 22 
distritos da província da 
Zambézia, nomeadamente Alto 
Molocué, Gilé, Gurué, Ile, Lugela, 
Maganja da Costa, Mopeia, 
Morrumbala, Mucubela e 
Namarroi desde 2010, e a taxa de 
cobertura em água potável na 
Zambézia, situa-se em 50%. 
(Redacção) 
 

 

 

Alegando atraso no desembolso de fundos 

Governo falha metas de água 
 

 

Mesmo sabendo que a empresa anda de rastos 

O governo desafia a EMOSE a expandir-se aos distritos 
 

Quelimane (DZ) – O 
Governador da Zambézia, Abdul 
Razak, desafia a Empresa 

Moçambicana de Seguros 
(EMOSE), para continuar cada vez 
mais a servir melhor a população 

moçambicana rumo ao seguro 
garantido.  

Aquele governante lançou este 
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Com apoio de parceiros 

Edilidade quer aproveitar o lixo recolhido 
 

desafio no último sábado (18), nas 
comemorações dos 40 anos da 
EMOSE, para que a empresa 
continue segurando a população 
bem como instituições e empresas 
que precisam dos seus serviços. 

Razak sublinhou que é 
necessário que a EMOSE 
aumente a rede de expansão dos 
serviços em Moçambique, visto 
que tem população que necessita, 
mas por não ter conhecimento, 

não garante seguro os seus bens. 
Daí que, o governante insta 

mais uma vez a empresa para que 
comece a operar nos distritos onde 
nunca actuou para explicar o 
porquê de ter seguro. “Gostaria 
que os serviços da EMOSE 
chegassem até aos distritos 
para servir melhor a 
comunidade que está nas zonas 
recônditas e que não entende 
dos serviços” - apelou o 

governador para depois agradecer 
a empresa por ter escolhido a 
província da Zambézia em 
particular cidade de Quelimane 
para celebrar os seus 40 anos de 
prestação de serviços. 

Na ocasião, houve várias 
actividades entre elas, concurso de 
ciclistas, feira de saúde onde 
estavam disponíveis vários serviços 
de saúde bem como atribuição de 
NUITs, cédulas pessoais e Bilhetes 
de Identidade. 

Entretanto, a Empresa 
Moçambicana de Seguros 
(EMOSE) providenciou seguros aos 
ciclistas na província da Zambézia, 
principalmente os que ganharam o 
concurso de corridas de bicicleta 
em várias categorias. 

No acto de entrega de cheques 
aos vencedores, a Vice-ministra de 
Juventude e Desporto, Ana Flávia 
Azinheira que presenciou o acto, 
apelou aos ciclistas para que 
continuem a se empenhar no 
desporto não para adquirirem algo, 
mas sim para garantir a energia 
favorável no organismo. 

A fonte encorajou aos que não 
conseguiram ganhar, para não 
enfraquecer, visto que em desporto 
é assim mesmo espera se ganhar, 
perder ou empatar. (Redacção) 

 

 

Quelimane (DZ) – O Conselho 
Municipal de Quelimane (CMQ), 
poderá nos próximos tempos 
contar com um Centro de 
Processamento de Transformação 
do lixo para o biogás, convista 

aproveitar os resíduos em 
matéria-prima para produção de 
energia. 

Esta informação foi revelada 
pelo Presidente do Município, 
Manuel de Araújo, que falava na 

semana finda a quando da entrega 
de um camião porta-contentor para 
recolha de lixo ao nível da 
autarquia, onde avançou que, neste 
momento o projecto encontra-se 
numa fase piloto a ser estudado no 

De segunda a sexta – feira estamos aqui ou siga-

nos em www.jornaldiariodazambezia.com  
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exterior visando a sua 
concretização. 

Manuel de Araújo disse trata-
se de um projecto que está sob 
auspicia da Universidade de 
Estocolmo, na Suécia, sendo que 
no ano passado, estiveram neste 
município (Quelimane) de uma 
forma preliminar, duas estudantes 
com intuito de analisar o projecto.  

Conforme o edil, espera-se 
ainda para este ano, a terceira 
fase de estudo deste projecto 
convista a sua implementação, 
onde parte dos resíduos serão 
transformados na produção de 
energia em biogás. 

Num outro desenvolvimento, 
Araújo explicou que para além do 
projecto de transformação do lixo 
em energia, está igualmente em 

manga, um segundo projecto que 
está na fase piloto, que consiste em 
transformar o lixo em combustão de 
adubos e ou fertilizantes. 

A fonte disse para a 
concretização deste segundo 
projecto a ser implementado com 
apoio da União Europeia com um 

financiamento estimado em 250 
mil Dolores, está bastante 
avançado, cujo dinheiro já se 
encontra disponível nos cofres do 
Conselho Municipal de Quelimane 
e aguarda-se apenas a resposta 
do governo provincial para 
indicação de local para implantar 
uma lixeira, situação com que o 
município até ao momento se 
debate. 

Manuel de Araújo sublinhou 
igualmente que há um outro 
projecto para recolher e tratar 
plásticos para depois vender a 
indústrias de fabrico de material 
plástico, como a INCALA 
Industrial por exemplo, questão 
vista pelo edil como uma 
oportunidade de transformar os 
resíduos em matéria-prima para 
algumas fábricas industriais. 

Para a materialização destes 
três projectos, a fonte disse neste 
momento o município está a 
trabalhar com outras duas 
organizações não governamentais 
nomeadamente a USAID e 
UNION Habitat, sendo que o 
combustível em gás a ser 
produzido a partir do lixo por 
exemplo, será usado para 
alimentar as doze infra-estruturas 
destas organizações que estão a 
ser construídas na zona do Icidua 
por um lado, bem como vender a 
empresa Electricidade de 
Moçambique (EDM) por outro, 
tendo em conta que a lei em 
Moçambique permite que haja 
produção de energia e seja 
vendida. (Iderson Ribeiro) 

 
 

 

Diário da Zambézia, a voz do povo 
 

Manuel de Araújo – Edil de Quelimane 


