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Arquiuo de ldentlflcação
Giuil em PembaN ,"1t\+

Um Arquivo de ldentif icação 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 secÇões de iden-
t i f icação civi l .  lsso íaz com que todos
os bi lhetes de identidado para cida-
dãos de Cabo Delgado, Niassa e
Nampula sejam emit idos tìa capital
da últ ima provÍncia. o gue concorre
para o aumento do volume de traba-
lho nesta últ ima cidade.

Em 1979,  um DiPloma Min is ter ia l
anunciou a ci iação de secÇÕes de
identiÍicação civil nas capitais provin-
ciais, onde até à altura da Procla-
maÇão da Independência Nacional,
elas não exist iam. Dif iculdades 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 Conservatória do Registo

Civi l  de Pemba. o emissor local da
RM ìnformou-se do trabalho quÊ,
desde MarÇo últ imo, se leva a cabo,
visando a organização e transferên-
cia dos processos de cidadãos na-
turais de . Cabo Delgado, da secÇão
de ldenti Í icação Civi l  de Nampula
para a Cidade de Pemba e a organi-
zaÇâo de arquivo e.Í icheiros.

A Direcção Nacional de Registos,
Notariado e ldenti Í icaÇão . Çivi l  previa
paÍa o primeiro semestre deste ano
a. entrada em Íuncionamento daquele
organismo, mas questões de natureza
organizativa, não permitiram - a mate-
rialização desta preocupaÇão.

*Em Março últ imo, pedimos à.MA-
DEMO para qua fabricasse os arqui-
vos . t icheiros mas apesar das nos-
sas insistências, esta empresa ainda
nâo nos satisfez" - assim dizia um

elemento ligado .à Conservatória do
Registo Civi l  em Pemba, quando jus-
tiÍicava 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 admit idos, enquanto se
aguarda o preenchimento do. quadro.

Os'bi lhetes de identidade àe cida-
dãos naturais de outras províncias,
mas que residem em Cabo Delgado,
continuarão a ser emit idos nas cida-
des de onde estes cidadãos são
nalurais,,  pois. 'é íá onde os seus pÍG
cessos individuais estão arquivados.

Também' os naturais da .Província
do Í.1íassa poderão, num Íuturo pró-
ximo. encontrar '  Íaci l idades,na emis-
são dos seus 'bi lheles' de ídentidade,
uina'vez que a Direcção NacÍonal de
Registos, Notariado e ldentiticação
está,,neste momento, a envidar esÍor-
Ços. visando a entrada em funciona-
meÍrto da secção de identificação
civi l  em Lichinga.


