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Um Arquivo de ldentificação Civil será aberto brevemente
na capital provincial de Cabo Delgado, Pemba. A enlrada em
Íuncionamento desse arquivo beneficiará numerosos cidadãos
nafurais daquela província, que até este moÍnenlo tratavam.da
emissão dos bilhetes na Cidade de Nampula
Com eíeito, neste mornetìto lanto
€m Pemba, como em Lichinga não
frrncionam'ainda as secÇõesde identificação civil. lsso íaz com que todos
os bilhetes de identidado para cidadãos de Cabo Delgado, Niassa e
Nampula sejam emitidos tìa capital
da última provÍncia. o gue concorre
para o aumento do volume de trabalho nesta última cidade.
Em 1979, um DiPloma Ministerial
anunciou a ciiação de secÇÕesde
identiÍicação civil nas capitais provinciais, onde até à altura da ProclamaÇão da Independência Nacional,
elas não existiam. Dificuldades de
várra ordem, não permitirarn a entra'
da em Íuncionamento destas reparti'
ções estatais nas duas capitais, pro'
vinciais do Norte do país.
Junto da Conservatóriado Registo

Civil de Pemba. o emissor local da
RM ìnformou-se do trabalho quÊ,
desde MarÇo último, se leva a cabo,
visando a organização e transferência dos processos de cidadãos naturais de . Cabo Delgado, da secÇão
de ldentiÍicação Civil de Nampula
para a Cidade de Pemba e a organizaÇâode arquivo e.Íicheiros.
A Direcção Nacional de Registos,
Notariado e ldentiÍicaÇão
. Çivil previa
paÍa o primeiro semestre deste ano
a. entrada em Íuncionamentodaquele
organismo, mas questões de natureza
organizativa, não permitiram- a materialização desta preocupaÇão.
*Em Março último, pedimos à.MADEMO para qua fabricasse os arquivos . ticheiros mas apesar das nossas insistências,esta empresa ainda
nâo nos satisfez" - assim dizia um

elemento ligado .à Conservatória do
Registo Civil em Pemba, quando justiÍicava as causas deste atraso.
Ele apontou também, como ,outra
diticuldade, a Íalta de verba para o
pagamento de alguns trabalhadores
eventuais, que necessariamente.terão
que ser admitidos, enquanto se
aguarda o preenchimentodo. quadro.

Os'bilhetes de identidadeàe cidadãos naturais de outras províncias,
mas que residem em Cabo Delgado,
continuarãoa ser emitidos nas cidades de onde estes cidadãos são
nalurais,,pois.'é íá onde os seus pÍG
cessos individuais estão arquivados.
Também' os naturais da .Província
do Í.1íassapoderão, num Íuturo próximo. encontrar'Íacilidades,na emissão dos seus'bilheles' de ídentidade,
uina'vez que a Direcção NacÍonal de
Registos, Notariado e ldentiticação
está,,neste momento,a envidar esÍorÇos. visando a entrada em funcionameÍrto da secção de identificação
civil em Lichinga.

