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Uma centena de crianças carenciadas da cidade de Quelimane
foram apadrinhadas pela Associação Machel Fidus em parceria com o Moza Banco, no âmbito do projecto “Um Padrinho Uma Criança na Escola” implementado pelo Gabinete
da Esposa do Edil do Município de Quelimane.

F

alando durante a cerimónia de apadrinhamento que teve lugar na
última terça-feira (6) no
Salão Nobre do CMCQ, em que
cem crianças receberam material
escolar, uniforme e calçado, o Pre-

sidente da Machel Fidus, Malenga
Machel afirmou que o objectivo
desta parceria é de contribuir para
o desenvolvimento de capacidades
de crianças que vivem em famílias
carenciadas.
Segundo Malenga Machel, a

relação com o projecto Um Padrinho Uma Criança na Escola vai
fortalecer sobremaneira o espirito
de solidariedade e permitir que as
crianças possam ir à escola condignamente.
Tânia Bico, representante do
Moza Banco, manifestou o desejo
de ver o projecto a crescer e multiplicar-se em mais zonas e cidades
do País, abrangendo mais crianças
de todos grupos vulneráveis.
Igualmente, reiterou a disponibilidade da instituição em apoiar inici-
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Malenga Machel, Presidente da Machel Fidus.

ativas do género.
A satisfação pelo cometimento dos intervenientes em tornar
acessível a educação das crianças,
veio da Esposa do Edil, Sílvia Soares, que agradeceu a Machel Fidus
e o Moza Banco por terem abraçado a iniciativa.
“Conseguimos fazer mais pessoas se associarem à nossa causa e
desta vez conseguimos tocar a alma da Machel Fidus e do Moza
Banco, que nos honram com o apadrinhamento de 100 crianças, um
número que extrapola os números
anteriores. Estamos imensamente
agradecidos” – sublinhou Sílvia
Soares.
O projecto social “Um Padrinho, Uma Criança na Escola”
encontra-se em execução desde os
finais do ano 2015. Tem como visão e missão, tornar-se vínculo de
solidariedade humana criando
oportunidades educacionais e melhorar as condições de educação
das crianças, atingindo maior número delas.
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Missão Empresarial à Moçambique

O Conselho Municipal da
Cidade de Quelimane, a
Associação Nacional dos
Municípios de Moçambique
(ANAMM), a Confederação
das Associações Econômicas
de Moçambique (CTA)
representada pelo Conselho
Empresarial Provincial da
Zambézia e a Casa de
Moçambique, coorganizaram uma missão
empresarial efectuada por
empresários portugueses à
Moçambique,
particularmente à Cidade de
Quelimane, que decorre de 6
a 8 de Fevereiro.

A

missão dos empresários
portugueses tinha o
objectivo
de
proporcionar ao grupo de
empresários locais do sector de
Agricultura, Indústria, Comércio
de Produtos Agrícolas e não só, a
oportunidade de interagir e trocar
experiencias
sobre
o
desenvolvimento de iniciativas de
promoção da economia.
Na última quarta-feira, 7 de

Manuel de Araujo, Edil de Quelimane

Fevereiro de 2018, decorreu o
lançamento do “arroz Quelimane”.
Igualmente, foram apresentados
pela ESAR GROUP, vários
produtos e derivados pecuários e
de várias culturas agrícolas vindos
de Portugal.
Durante a abertura da
exposição dos produtos, o edil de
Quelimane, Manuel de Araújo,
desafiou os empresários fazerem de
tudo para alavancar a economia da
província, lembrando que nos anos
70 Zambézia era o celeiro de
Moçambique, dado que era
detentora de várias empresas do

sector
fabril
e
do
agroprocessamento, como por exemplo,
a MADAL, a BORROR, a
INCALA,
CENA
SUGAR
STATE, entre outras.
Para Manuel de Araújo, a
Missão Empresarial ora efectuada
à Moçambique, mas concretamente
à província da Zambézia, é uma
oportunidade para que os governos
e empresários locais aproveitem o
conhecimento, experiência e o
saber fazer para reverter o cenário
econômico,
estabelecendo
parcerias público-privadas que por
sua
vez
vão
proporcionar
oportunidades
aos
jovens,
reduzindo assim o indicie de
desemprego.
Através
do
Conselho
Empresarial
Provincial
da
Zambézia
(CEP/CTA),
o
empresariado comprometeu-se a
participar
activamente
na
implementação de iniciativas de
negócio
visando
o
desenvolvimento socioeconômico
sustentável, tendo em conta o
Programa
Quinquenal
do
Governo.
“É início de um processo e
nos
comprometemos
em
estabelecer um ambiente em que os
negócios sejam feitos terra-a-terra
no sentido de alavancar a
economia da nossa província” –
disse Assane Chauale Naparia,
Presidente do CEP-Zambézia.
No decurso da missão
empresarial
de
empresários
portugueses à Moçambique, foram
assinados
memorandos
de
entendimento entre o Conselho
Municipal de Quelimane e a Casa
de Moçambique. Também foram
visitados o regadios do Distrito de
Alto Mulócue.
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Uma delegação do Conselho
Municipal da Cidade de
Quelimane e do Conselho
Empresarial da Zambézia,
encabeçada pelo Edil de
Quelimane, Manuel de
Araújo, realizou uma visita a
cidade de Blantyre na vizinha
República do Malawi, de 28 a
31 de Janeiro do presente
ano, com o objectivo de
reforçar o relacionamento
entre as duas cidades.

N

o passado dia 31 de
Janeiro, os edis das
cidades de Quelimane e
de Blantyre (Malawi),
Manuel de Araújo e Wild Ndipo,
assinaram um memorando de
entendimento para o reforço do
desenvolvimento em várias áreas,
incluindo educação e saúde.
O acordo mútuo visa criar
oportunidades de negócios em

diferentes
áreas
para
os
empreendedores das duas cidades e
consiste em cinco pontos vitais que
vão
impulsionar
o
desenvolvimento das duas cidades,
através
de
intercâmbio
de
conhecimento
e
intercâmbio
cultural. Igualmente, visa gerar

ambiente
propício
para
investimentos recíprocos para
agentes económicos, desse modo,
impulsionando a economia das
duas cidades.
Falando durante a assinatura
do memorando, cerimônia que teve
lugar em Blantyre, o Presidente do
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Conselho Municipal da Cidade de
Quelimane, Manuel de Araújo,
garantiu empenho no sentido de
satisfazer as necessidades das
pessoas nas cidades de Quelimane
e Blantyre através da relação
existente.
"A visita de quatro dias com
uma
forte
delegação
de
empresários mostra que estamos
muito empenhados nesta parceria.
Conseguimos encontrar pessoas de
negócios diferentes que têm
mostrado interesse em abrir
diversas empresas em diferentes
áreas” – disse Manuel de Araújo.
Segundo o Edil de Quelimane,
a assinatura do acordo é apenas
uma “guarda-chuva” oficial para
fortalecer o relacionamento que já
existente.
"Não
temos
professores
suficientes de inglês e acredito que
através deste acordo que vamos
ver mais do Malawi professores

ensinando em Moçambique e
mesmo abrindo escolas de inglês,
portanto, promover a educação” –
frisou.
Por seu turno, Wild Ndipo,
presidente do Município de
Blantyre, mostrou-se optimista
quanto a assinatura do memorando
de entendimento afirmando que é
um grande ganho para a cidade de
Blantyre por ter dado mais um
passo importante, levando a
relação à outro nível.
"Estou muito satisfeito com o
memorando de entendimento que
assinámos com a cidade de
Quelimane.
Reviveu
o
relacionamento
que
estava
adormecido e irá promover o
desenvolvimento com benefícios
mútuos, incluindo áreas de
parceria
público-privada.
Há
potencial nesse relacionamento
que os moradores das duas cidades
vão se beneficiar. Estamos a dar

@conselhomunicipalquelimane
cidadedequelimane.com

oportunidade ao povo, como cidade
de Blantyre e de Quelimane” –
disse Wild Ndipo.
Wild Ndipo pediu ao povo de
Blantyre para ter em conta que o
relacionamento revitalizado é
como uma oportunidade de ir abrir
empresas
em
Quelimane,
especialmente
os
professores
porque a “nossa cidade é um
desafio
em
comunicação
especificamente em inglês para
nossos
professores
possam
facilmente se beneficiar mais”.
O memorando ora assinado
em torno da compreensão mútua
estabelece visitas regulares. A
partir deste convénio, será
designado um escritório que
facilite o contacto entre os
Conselhos, para ser responsável
pelo trabalho de ligação entre eles,
a fim de facilitar o intercâmbio
mútuo e cooperação.

@MQuelimane
conselhomunicipaldequelimane.blogspot.com
cidadedequelimane.blogspot.com
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Carnaval das Cores 2018
Milhares de pessoas entre
crianças, jovens e adultos,
participaram e assistiram o
corso carnavalesco realizado
no último domingo (11), no
centro da Cidade de
Quelimane, evento que
contou com a encenação do
enterro do Rei Mommo.

N

esta edição, os grupos
foliões de bairros e
empresas desfilaram
fantasiados e vestidos
a preto, passando pelas avenidas
Patrice Lomumba, 1 de Julho,
Roberto Mugabe até a Praça da
juventude, local onde os grupos e

os mascarados se concentraram
para um final do desfile bastante
animado.
No enceramento do vibrante
e dinâmico Carnaval das Cores
edição 2018, foi expressa a
valentia, coragem, determinação,
imaginação, bravura e firmeza na
concepção, preparação e realização
do carnaval, tendo sido realizado
com
amor
e
dedicação,
correspondendo cabalmente a
posição estratégica de maior e
melhor carnaval de Moçambique e
da região austral da África.
Em
representação
ao
Presidente do Conselho Municipal
da Cidade de Quelimane, a
Vereadora para a área de

Saneamento,
Ambiente
e
Mudanças
Climáticas,
Isabel
Guiruga, manifestou satisfação
pela forma como as actividades do
evento decorreram, tendo se
realizado sem sobressaltos.
Isabel Guiruga afirmou que o
carnaval é parte integrante da
cultura,
história,
identidade,
dignidade do povo quelimanense e
desempenha um papel aglutinador
de
todos
munícipes,
independentemente da sua origem
étnica, filiação partidária, crença
religiosa, raça e condição social.
“Nós em Quelimane somos
considerados
pequeno
Brasil
porque
desde
1800
os
quelimanenses se juntaram ao Rio
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de Janeiro no Brasil, por isso, o
nosso nome Pequeno Brasil é
multissecular e é isso que nos
orgulha, por Quelimane ter
entrado no mapa e na rota
internacional” – disse Isabel
Guiruga.
A todos grupos foliões que
desde a abertura do carnaval das
cores a 2 de Fevereiro, de forma
abnegada trabalharam arduamente
e participaram activamente em
todas as fases, foi lhes endereçado
o reconhecimento por tudo quanto
feito.
Durante dois finais de
semana, o evento cujo término foi
a 11 de Fevereiro, constituiu uma
oportunidade para os agentes de
gastronomia e bebida aumentarem
a sua renda.
Vencedores do Carnaval da
Cores 2018
GRUPOS FOLIÕES DE
BAIRRO
Primeiro Lugar: Sambas de
Saguar
Segundo Lugar: Anjos de
Murropue
Terceiro lugar: Remexidas do
Samugue
GRUPOS FOLIÕES DE
EMPRESAS
Primeiro Lugar: ZAP
Segundo Lugar: Autoridade
Tributária

MELHOR MASCARADO: BOI
(Fernando Valdez)
REI e RAINHA 2018
Rei: Helton Alberto (Remexidas
do Samugue)
Rainha: Otília Manuel (Sambas
de Saguar)
MELHOR BANDA: Garimpeiros
CARROS ALEGÓRICOS
Primeiro Prémio: Pombos Brancos
Segundo Prémio: ZAP

09

Saneamento do Meio no Munícipio de Quelimane

O Conselho Municipal da
Cidade de Quelimane, através
do departamento de
Saneamento, Água e
Energia, tem levado a cabo
campanhas de sensibilização
e de limpeza nos mercados
municipais, com o objectivo
de melhorar as condições de
saneamento.

maiores produtores de lixo,
segundo Xavier de Sousa, Director
de Saneamento, Agua e Energia no
CMCQ.
Xavier de Sousa, acrescenta
que nos dois mercados tem se
notabilizado o fraco envolvimento
dos munícipes nas acções de
combate ao lixo, sobre tudo os

vendedores que exercem suas
actividades fora do mercado.
Entretanto,
nos
restantes
mercados há indicadores de
mudança de comportamento em
relação ao saneamento, sendo que
o deposito de lixo em valas de
drenagem reduziu.
“É nossa missão desenvolver
acções e estratégias para garantir
o que o saneamento na nossa
cidade esteja aos níveis aceitáveis,
com
isso
contribuir
significativamente no combate de
doenças diarreicas. Com as
campanhas de sensibilização mais
abrangentes será possível a médio
prazo ter resultados tangíveis de
mudança de comportamento dos
munícipes” – disse.
Por
outro
lado,
o
departamento que superintende a
área de valas de drenagens tem
igualmente realizado as acções de
sensibilização para a conservação e
reabertura de condutas de aguas
das chuvas, de modo a evitar
inundações nos bairros.

N

a semana finda, em
coordenação com o
Centro
de
Coordenação
para
Higiene, Agua e Saneamento
(SECOHAS) e o Projecto de
Adaptação
às
Mudanças
Climaticas (CCAP), o CMCQ
manteve
contacto
com
os
vendedores e compradores no
Mercado da Floresta, onde os
mesmos foram sensibilizados a
fazer a limpeza naquele local.
Ao todo, são cerca de 12
mercados municipais, alvos de
rotinas
de
limpeza
com
participação de vendedores e
moradores circunvizinhos. Os
mercados Central e Brandão são os
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Presidente do Município de Quelimane participa no jantar de
angariação de fundos para a reabilitação da Catedral Velha da
Cidade de Quelimane, evento organizado pela Associação dos
Bons Sinais.

Os contentores de lixo instalados em diversos locais da
cidade de Quelimane, continuam sendo alvo de vandalização e queima do lixo nos contentores. A destruição
desses recipientes, utilizados para que as pessoas condicionem de forma correcta o lixo, causa prejuízos
enormes para a cidade e aos cofres públicos, pois tira
dos munícipes a opção de jogar o lixo no local adequado, provocando desta forma a poluição do meio ambiente. De lembrar que esses bens públicos são adquiridos com impostos pagos pelos cidadãos e devem ser
cuidados pela população.

O Conselho Municipal da Cidade de Quelimane apela a todos
os munícipes desta urbe que abandonem esta prática.

