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Terceiro dia da campanha eleitoral 

Araújo recebe o “calor” de 
pessoas mais velhas e Abel 

“caça” votos sentado 

Quelimane (DZ)- O HIV/SIDA e 
acidentes de viação continuam 
sendo os grandes inimigos do 
sector de educação no distrito de 
Mocuba, província da Zambézia. 
Só neste ano, pouco mais de 35 
professores perderam a vida vítima 
de HIV/SIDA e também de 
acidentes de viação. 

Estes dados foram facultados 
pelo Chefe de Repartição 
Pedagógica nos Serviços Distritais 
de Educação Juventude e 
Tecnologia de Mocuba, Azil 

 

 

No distrito de Mocuba 

SIDA e acidentes “dizimam” professores 
 Em média, dois professores morrem por mês naquela cidade 
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 No combate a 

sida 
Jovens cada 
vez mais 
renitentes 
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Domingos. 
De acordo com Domingos, em 

média o distrito de Mocuba e neste 
caso concreto a cidade regista três 
mortes de professores. Uns por 
HIV outros devidos aos acidentes 
de viação. 

Num outro desenvolvimento, a 
fonte disse que os professores não 
tem assumido muito rapidamente a 
doença, razão pela qual não tem 
sido fácil encaminhar-lhes as 
unidades sanitárias. “Eles não 
assumem com facilidade a 
doença, escondem e quando vê 
que estão mal, ai sim”-explicou a 
fonte para depois acrescentar que 
“muitos recorrem aos 
tratamentos tradicionais e 
quando não dá efeito, voltam a 
saúde convencional, mas tem 
sido tarde”-rematou. 

Um outro dilema que não deixa 
sossegado o sector de Educação 
em Mocuba, são os acidentes de 
viação. 

Sabe-se que em Mocuba, o 
transporte predominante são as 
motorizadas, onde jovens de todas 
idades e alguns sem habilidades 
de conduzir, compram motorizadas 
e se fazem a rua colocando assim 
risco as suas vidas e dos 
passageiros. 

E em muitas vezes o distrito 
regista acidentes graves e que 
alguns culminam com mortes ou 
do condutor por vezes do 
passageiro. 

E uma parte destes 
passageiros que não escapa as 
mortes por acidentes de viação por 
motorizadas são os professores. 

De acordo com o Chefe de 
Repartição Pedagógica nos Serviços 
Distritais de Educação, Juventude e 
Tecnologia em Mocuba, Azil 
Domingos, vários professores 
morreram devidos aos acidentes de 
viação, outros ainda contrariam 
ferimentos graves que deixaram 
marcas visíveis nas suas vidas. 

Quando questionado sobre as 
possíveis medidas para inverter o 
cenário, a fonte disse que nos 
últimos tempos com o aparecimento 
de transportes semi-colectivos dentro 

da urbe, pode ser um sinal de que 
esta chacina que os motociclistas de 
Mocuba protagonizam venha a 
reduzir. E não, a fonte apelou para 
que as autoridades municipais 
saibam gerir estes motociclistas que 
apesar de reconhecer o trabalho, 
mas também criam luto e dor no seio 
das famílias. 

Refira-se que em Mocuba os 
vulgos táxis de motorizadas são os 
que circulam mais na zona urbana 
proporcionando assim o transporte 
de carga e de passageiros. (AZ) 

 
 



 3 

 

  
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
                                  
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Diário da Zambézia Jornal Electrónico – Sexta – feira –08/11/13 – Edição n° 1584– Página 03/ 04. 

Quelimane(DZ)- Depois do 

candidato da Frelimo,  ter escalado 
quarta-feira a unidade residencial de 
Icidua, na manhã de ontem foi a vez 
de Manuel de Araújo do MDM, 
“namorar” o eleitorado daquele ponto 
da cidade de Quelimane. 
Acompanhado por seus apoiantes, 
simpatizantes e membros do 
Movimento Democrático de 
Moçambique, Araújo passou de casa 
em casa a dialogar com os 
munícipes e apelar para afluírem em 
massa nos postos de votação, 
mesmo que sofram qualquer 
intimidação de quem quer que seja. 
Também recebeu abraços de 
pessoas mais velhas dando lhe o 

calor e as garantias de voto no dia 
20 de Novembro. Segundo disse, as 
pessoas não podem ter medo ou 
pensarem que na cidade de 
Quelimane haverá disparos no dia 
da votação e se assim acontecer 
não será a Renamo a disparar mas 
sim aqueles que gostam de sangue. 
Porque de acordo com o candidato 
do MDM, ele já foi a Satunjira e 
falou com o Líder da Renamo 
dizendo que, em da perdiz disparar 
em Quelimane estaria a criar 
condições favoráveis para que o 
município volte para as mãos da 
Frelimo. Na ocasião, pediu para que 
todos munícipes estejam em alerta 
para não escolham sangue, tudo 
porque os que gostam de derramar 

sangue estão em primeiro lugar nos 
boletins de voto. 
Araújo enfatizou que as eleições 
deste ano não são difíceis, porque 
aparecem só dois candidatos no 
boletim de voto. No meio de tantas 
promessas, o candidato do MDM 
para o município de Quelimane, 
disse que em menos de dois anos 
já conseguiu financiamentos do 
governo da Alemanha no valor de 
20,000 USD, para resolver o 
problema da falta de água potável 
naquela unidade, exemplo disso já 
esta em curso um estudo no Icidua 
com vista a encontrar espaços para 
abertura de furos de água, mas o 
grande problema é que a zona na 
sua maioria a água é salgada, 
razão pela qual até então foram 
identificados dois locais para 
abertura dos furos. Para além desta 
actividade, ainda convista a resolver 
o problema da falta de água 
potável, disse estar a trabalhar em 
estreita colaboração com o FIPAG 
para estancar o problema de uma 
vez por todas. Para além de 
oferecer uma bola a equipa de 
futebol onze local, Manuel de 
Araújo prometeu caso vença as 
eleições, apoiar e melhorar o 
campo de futebol para que os 
jovens possam “cultivar” talentos e 
quem sabe um dia estarem na 
selecção de Moçambique. Em 
várias ocasiões, Manuel de Araújo 
não conseguiu pedir o voto um por 
um devido ao crescente número de 
pessoas que o seguiam e a todo 
custo queria alcança-lo, foi dai que 
preferiu apenas usar o braço para 
saudar aquele que se encontrava 
perto ou um pouco distante. No 
mercado do Aquima teve que usar 
megafone porque o número era 
maior. Aqui pediu para que todos 
possam ir votar no dia 20. (António 
Munaita) 

Terceiro dia da Campanha Eleitoral 
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Araújo recebe o “calor” 

de pessoas mais velhas 
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Quelimane (DZ) - Ao terceiro 

dia da campanha eleitoral em 
Quelimane, o partido Frelimo e o 
seu candidato Abel Henriques, 
estiveram toda manhã desta quinta-
feira no bairro Torrone novo nas 
periferias da cidade. 

Como fez no segundo dia no 
Icídua, a estratégia foi a mesma. 
Contacto porta a porta pedindo 
votos aos munícipes desta cidade. 

Acompanhado por um grupo de 
simpatizantes do seu partido, o 
candidato da Frelimo foi pedindo 
votos no meio de muitas 
promessas. 

Neste contacto com os 

munícipes, Abel Henriques pedia 
votos e segundo ele, caso seja 
eleito para o cargo de presidente do 
município de Quelimane daria 
melhorias para a cidade de 
Quelimane. 

Segundo disse, o partido Frelimo 
e ele como candidato, estão 
convencidos que será desta vez que 
levarão Quelimane de volta, dai que 
a mensagem chave é continuar a 
sensibilizar a população para não se 
deixar levar pela campanha de 
desinformação que anda acontecer, 
porque toda gente sabe que a 
Frelimo é que tem feito essas 
realizações que hoje estamos a ver 

na cidade de Quelimane. 
 

População fecha portas ao 
candidato 

Um cenário que assistimos no 
momento em que 
acompanhávamos o candidato da 
Frelimo no Torrone Novo foi o facto 
de muitas pessoas quando se 
apercebessem da chegada deste e 
dos seus apoiantes, as pessoas 
(donos das casas) ou fechavam as 
portas e as vezes pediam para que 
este não entrasse. 

Quando perguntávamos o 
porquê desta atitude dos 
munícipes, a resposta não tardava, 
as pessoas diziam que já sabia 
aquém iriam votar. 

Não foi um único caso, alias, 
numa outra residência, o candidato 
da Frelimo e seus apoiantes foram 
recebidos com uma música usada 
na campanha do candidato do 
MDM com o título “ambava 
apaqueya” dito em português “os 
ladroes foram apanhados”. 

Isto criou dissabores no seio 
dos membros da Frelimo que logo 
de seguida abandonaram aquela 
residência. 

O mais curioso ainda é que 
Abel neste contacto com as 
pessoas disse de boca cheia que 
assume que a Frelimo está na 
oposição na cidade de Quelimane e 
sendo assim, está a mostrar 
trabalho convista a granjear 
simpatias para que ele e seu 
partido possam ser os próximos 
governantes de Quelimane. 
(Brussil Cassamo) 

 

 

 

Abel “caça” votos sentado 


