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@ Sftçrçhnrngs visito AngónÍ,s, p rr ftf#
por Daniel Cuarnbe, nosso enviodo especiaÍ .

A yrrovíncia rle ïe{e continuará a necessitar de ajuda alimentar de emergência-até Abrif do pró-
ximo ano, alìe€ar de..ro longo da campanha agrícola do corrente ano ter registado uma proriução
superior à clo'ano trai' lsacto. O facto foi anunciado durante a reunião do Governo Provincial dirigida
pelc Primeiro-MÍnistro i\tïário Machungo, que desde a úitima sexta-Íeira eÍectua unta visita de tra-
balho àquela região do Faís. Ourarite o dia de ontem, Mário Machungo, acompanhado pelo Governa"
dor Frovincial, CadnrÍel Muthemfra, visitou o distrito de Angónia, considerado o celeiro da,provín-
cia. Porérn, este clistrito, asiim como grande parte da provínãia,não tem produziclo o suficiente de-
vido às aciversidades ;ia iratureza, Íactores estes agiavados pela acção criminosa clos bandidos arma-
oos.

Apegâr r ie clrancles,esÍorços erììpre-
endíd':s, pelos orgarrisrnos do' P.l i t ido
e do Estaclo e erÍì [ i resas, a provincia
de Tete côtl t Ínuarí i ,ser uÌ rnais drlYzr
mentÉ) aÍectacla pela seca e pela,guer-
ra. Mais reccrìtetrìente o dratna asstr-
miu  d imensóes;cac ia  vez  a la rmantes ,
já c1r,re as chuvas . caírarn mulio tar-
diarnente . nâ zona sul da - província,
e as cheias do, r io Zarnbeze assola-
ram os distr i tos <ie Zt:mloo e'Mágoe,
situacão esta aQrâvai la pela pragu'de
gafairlrotos roue ?ìrrasoLt completanrenr
te zor' ìas Fctencialnretrte orodutnras
de bens al inrerr ' tares local izaclas 'ent

Chan,qara,, Moatizc, Cahorá-Bassa' e a
capitzr l  pror,, inciai.

A si luação ó ainda nrals séria t luan-
do cerca de 300 nril lrabitante.ç rriven'r
na dif íci l  condi!áo de deslocados em
países vizinhos r-.  oÌrtros 254 mi! mo-
vimentam-se r. iesesperadan:ente dentro
da lrrovíncia havendo aincl:'t perto de
175 rn l l  pessôas  l )e r tencentês  ao  cha-
mado rlru;lo rlos aÍectlrclos; cla seca e
da quefi 'a. A este propósito. o Go-
\ret'naíJor (;adrniel [.4r:thenrlra. sublí-
nhou. rra Èrra explanação que há Íome
porque não se trl"erftrz devido, funda.

mentalmente, à guerra de desestabi.
l Ìzação.

A plovíncia cíe ïete faz Íronteì ia
corn o Zirnbablvt-,  Zâmbia e Malawi.
numa extensão sie 1 4â0 qui lónìetrosre
taz ainda l imite com as prorríncias de
Sc'fala, Marrica c Zambézia, nulì ìa ex-
tensa l inl ìa de. 4'?A clui lómetros. lete
coinprr:enria 12 distr i tos, utna bidade
e 34 postos administrat ivos e í10 lo"'  cal idacies.
'Ë esta reai idade que preocupa a de-

legação que é encabecada pelo Fri"
Ineí ro-1,,4ì n istÍc, lr,4 ári o ivì aôhuui;o e-qtie
. inclr-r i  o l \r t i i r is iro cia AgriculÌura, Ale-
xandre Zgndamela. Entretanto, ainda
não íorarrr. tornados públicos quaisquer
coriclusões do íntenso . trabaiho t lue
r?sta cotÌritiva estil a desenvolver ern
ïete, iunto dos órEãr:s de direcção e
soberania na 6rrovíncia.

tularlrungo já elogiou os esforços
levadcs a cabo na província, tendo
realçario torlevia, gr- le os relatório$ ató
então apfesentarlos rrãc retratavanì r1a
real iclarJe todo.ulÌ ì  coniunto c!e accões
qlre a po1:ulaç5o clesenvolve sob a di-
recr-'irr,' do PartÌcio' e do Estado neste
Dcrrto t lc Peís, O qrÍê se Íez e o que

ainda se laz é ntuito mais 'do que
vem escrito íros vossos relatórios e
rrós actedÍtamos nisso, destaco,_r o
Prinreiro-Ministro, perêìnte os rnenrbros
do Conìi té'Provincial e!ì1 ïeie.

A deleqacão visi tante apreciou os
resr-r l tados da ofensiva.rni l i iâr enÌ Tete
que. per[ì i t iu, a recuperação de dÌstr i .
tos estrategicamente benr posiciorra-
dos na produção.agrícola e índustr ial.
O Primeiro-Mìnistro teve a ocasião cie
i ipi 'ofurrdar este. assunto no..encontro
lravido sá|,'ado conì a direccãr das
Forçis Ce Defesa.e Segurarrqa nesta
província.

A pr-ovÍncia r le Teie enfrenta, c. ln-
tudo, umâ situação ljastairte ach.rersâ.
Se por'um lado a.sitr"racão mil i tar ar-r
ruorte do Zarrl:eze tende a nrelhora;-,
o mesrÌÌo já não accntece a sul . clo
mesmo'r io, onde se reqistâ um Íecru-

clescirrrerrto cla accão banditesca. Cornu
frr-tto cÌos €ìvãrrços no norte, lá se ve.
riÍica o r,etoino massivo dos desloca.
dos sobretudo os quÈ se encontranÌ
rro Malawi e que se movimentanr enr
direcção às zoàas de Ângónia e Tsan.
gano, segundo revelou Cadrniel ivlu-
thenri:et.

Paraiel i i rnente,. o Govelr lo Í)rovincial
e no âmbito dâ ernergência tenì se
empenhado. na,cl istr ibuicão das terras
e,sementes .aos deslocarios e al 'ecta-

clos, assistêrrcia social e rnédica,.abas-
tecimento de água potável e o restâ-
belecirnento da.dctividade escolar atrzr-
vés, cfa recuperacâo das infra-estrutu-
ras destruíclas pelo ínimigo. Muthern-
ba ,  a  es te .p ropús ì to , rea lçou o .apo io
que vÊnì senr"lo dispensado a esta pro-
víncia por organizaçfles não-governa-
rnenta is ,aqu i  sed iadas .
. 'O Pi ' imeiro.Ministro Mário Machun-

go deverá dedicar-os próximos dias
da sua visi ta a,.ïete ao sector indus-
tr ial ,  nomeaciamente, a, Hir jroeléctica
de Cahqra-Bassa,, aICABBpMOC, .entrtr
outras unid:ìdes clo ranro.

De sal ientar que a HCB. conÌ uiì ' Ìa
capacidade instâÍàclà piìra' à proijúçãó
de 2 075 MW. a'- distr ibuição real da
,enerçyia está abaixo de unr por cento.tseouïdn revelou Cadnriel Muthemba
rrrr"sessão extraor( l ináriã dc Goveriro
Provir icial orientada'.peio l ' l r imeito-lvl i-
nistro, sábado,úÌt inro na ciclade cle
Tete.

Nes ie ,no ,nen io  es tâo  c les t r r t ídos
520 pcstes cle Ìrarì-sporte fe, energìa
eléctr ica parâ a r\ f  r ica cio Sui. enr
colrsequência da lccão irr irniç;4, Fie-
corde-se que o..mês pass:aclo, fuÌr;çarn-
bique, Afr ica clo Sul e Portugal adop-
târanr num encbntro enì Lisboa,: uma
série de recornenclações a serem ra-
tìf icadâs pelos re-spectivos Govertros
com vìsta à reâbi l i tâcão.do emoloen-
dimentt cle Cahoitr-Bisga dúrÍrtü tje
aproximadamente ' '  1B nteses. '

Em declaracões prestadas a' jor:na-
l istas no acto da assinaiura dos do-
curì ' ìentos, as três partes forcnr unâni-
mes €nÌ subl inhar o seu optimisÍI ìo
quanto ao Íelançamento dc projecto
do HCB.

Enquanto isto,.a CARBOMOC redu-
ziu signif icat ivarnente o índice de ex.
tracçao e. escoanìetìto de carvão a
partìr de 1983 de.rÌdo à paral isacão
da i inha de canrinho de ferro Moati-
ze-Beira.

.Para nrinÌnrizar os eleitos desta si-
tuacão. aqueJa. empleba adquir iu 33
carniões conì uma capacidadé dc 40
tonelaclas cada, que serão afectados
em operacões de escoanrento.

São estas algurras das questões
que a part ir  de hoje preencherão a
agenda. de tal:alhos do Primeiro-Mi-
nistro, que rìas suas intervenç5es des-
taca o Íacto de a sua desÍocação a
esta pfovíncía t6r como objectivD prin-
cipal aval iar o, grau de apl icação das
orientaÇões presiCeÍìciais emanadas
ehr Novegbro u. l t inro quarrdo da visì-
ta presÌdencial à província de Tete.


