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Mogovolas prevê produzir 14500 
toneladas de Castanha de Caju

MORREU MAHAMUDO AMURANE
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A noticia da mor-
te do edil Maha-
mudo Amurane 
chocou no inicio 

da noite de ontem a cidade de 
Nampula em particular, mas o 
país e o mundo em geral. Por 
um lado, a forma barbara como 
este homem encontrou a morte, 
crivado cobardemente de balas, 
mas por outro porque se trata 
de uma pessoa que ainda tinha 
muito por dar a urbe, fora do 
que fez e mostrou.

Bainabo Sahal, directora clíni-
ca do Hospital Central de Nam-
pula disse ao jornal que Maha-
mudo Amurane chegou aquela 
unidade sanitária sem vida ape-
sar do socorro imediato presta-
do por parentes e simpatizantes.

A residência particular do edil perecido está localizada ao lado de uma casa de pastos que nos fins de semana e datas festivas regista 
enchentes de consumidores de bebidas. Testemunhas ouvidas pelo nosso jornal disseram ter visto um indivíduo de estatura alta que esteve 
por longos momentos em frente da referida casa de pasto sem, no entanto, misturar-se com os convivas.

Acreditam que foi o referido individuo que após o edil de Nampula ter saído para o pátio da sua residência disparou a queima-roupa e de 
forma certeira três tiros de pistola que foram se alojar na região toráxica de Amurane.

O suposto criminoso caminhou depois em direcção a entrada que divide o acesso ao cemitério comunitário de cotocuane e uma área 
residencial do mesmo nome, no bairro de Namutequeliua.

Os nossos entrevistados não têm duvidas que o baleamento do edil de Nampula que chegou ao poder por via de eleições autárquicas 
realizadas em repetição em Dezembro de 2013, apoiado pelo movimento democrático de Moçambique MDM, tenha motivações políticas.
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Recentemente Amurane anunciou publicamente que iria concorrer nas próximas eleições autárquicas marcadas para 10 de 
Outubro de 2018, colocando de parte a hipótese de concorrer pelo MDM partido com o qual desentendeu-se tendo inclusive 
sido afastados os indivíduos que garantiam a vigilância da sua residência protocolar alegadamente por falta de confiança.

Amurane participou na manha de ontem nas cerimonias do dia da paz tendo estado na praça dos heróis da cidade de Nam-
pula onde fez a deposição de uma coroa de flores em homenagem aos combatentes da luta de libertação nacional e depois fez 
um discurso cuja a tónica foi a paz através do dialogo.

Muito rapidamente a informação da morte de Mahamudo Amurane foi correndo nas redes sociais e com ela as várias especu-
lações dando pistas sobre as eventuais motivações da sua morte.

Alias, a Policia da República de Moçambique (PRM) diz ter iniciado de imediato a recolhe de vestígios que vão ajudar a escla-
recer a morte de Amurane.

Uma fonte independente do nosso jornal, que no entanto pediu para não ser identificado, disse que não obstante as clivagens 
politicas entre Mahamudo Amurane e o seu ex-partido, o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), várias são as hipó-
teses lógicas sobre as causas do assassinato que dificilmente serão esclarecidas.

“Conhecendo a nossa policia e com todo o respeito que tenho para com ela, este é mais um caso que vai ficar na história da 
investigação sem esclarecimento. O crime organizado sabe actuar e a nossa policia continua sem meios... Este é mais um episó-
dio que vai baixar a reputação do país além fronteiras”, disse a nossa fonte.

Ao longo das primeiras horas da noite havia relatos, no entanto não confirmados pelo nosso jornal, segundo os quais popula-
res estavam a apedrejar viaturas e motorizadas que circulassem próximo da zona onde aconteceram os tiros que tiraram a vida a 
Amurane.

Se a lei for escrupulosamente cumprida, teremos eleições intercalares já que com as eleições autárquicas marcadas para daqui 
a juntamente um ano (10 de Outubro de 2018), certamente que o mandato deste ciclo autárquico só termina com a tomada de 
posse dos novos membros da assembleia municipal o que poderá acontecer dentro de 13 a 14 meses. Mas se não forem convoca-
das “intercalares” e como reza a lei o edil deverá ser substituído nesse período pelo actual presidente da Assembleia Municipal.

Ainda ontem o líder da bancada parlamentar do MDM, Lutero Simango disse a agencia Lusa em Maputo que o crime repre-
senta “um grande choque” e apelou as autoridades para que descubram o que se passou. Wf

Contamos em próximas edições voltar a este assunto.

NAMPULA ESTA DE LUTO
A cidade de Nampula está de luto. Faleceu ontem Mahamudo Amurane, Presidente do Conselho Municipal local assassinado 
por desconhecidos ainda a monte. O Wamphula fax solidariza-se com o Conselho Municipal e com a família da vitima, pessoa 
que desenvolveu um reconhecido trabalho a bem da cidade e dos seus munícipes, uma das causas alias abraçadas também pelo 
nosso jornal. A família enlutada a direcção e equipa de colaboradores do Wamphula fax endereçam os mais sentidos pêsames.
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