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Depois colar panfletos do seu candidato

Membro do MDM assassinado 
por desconhecidos em Nampula

Um jovem membro do partido Movi-
mento Democrático de Moçambique 
(MDM), na cidade de Nampula, foi as-
sassinado no princípio da noite de 
ontem (9), primeiro dia da campanha 
eleitoral para a eleição intercalar do 
novo presidente do Conselho Muni-
cipal de Nampula.
Trata-se de Buana Agostinho Buana, 
filho da Presidente da Liga das Mu-
lheres do MDM do bairro de Namute-
queliua, o qual encontrou a morte mo-
mento após colar panfletos do can-
didato daquela formação política, 
Carlos Saíde Chaure.
A eleição intercalar do Presidente do 
Conselho Municipal de Nampula é o 
resultado do assassinato de Maha-
mudo Amurane, eleito nas últimas 
eleições autárquicas de 2013.
Este acto macabro veio reduzir a in-
tensidade da campanha do candidato 
do MDM, Carlos Saíde, no seu segun-
do dia, pois muitos membros tiveram 
que se juntar à família do malogrado 
para chorar e lamentar a perda.
O delegado do MDM na cidade de 
Nampula, Luciano Tarieque, disse 
que esta notícia triste deixou abalado 
todos os membros do seu partido e 
significa mais um atendo contra a sua 
formação política.
“Tomamos o conhecimento que a pre-

sidente da Liga da Mulher do bairro de 
Namutequeiua foi-lhe assassinado o 
filho [que também era membro] e dei-
xou todos membros do MDM abala-
do, não só pelo facto de estarmos 
num processo eleitoral, mas porque 
estamos a perder um homem e uma 
pessoa que tinha futuros para desen-
volvimento deste país”, disse.
“Para nós como MDM significa uma 
dor e lacuna para o partido, e acima 
de tudo, uma fase de atentado que 
estamos a sofrer. Como sabe que nos 
tempos passado, muita coisa acon-
teceu por MDM. Talvez as pessoas 
pensam que fazendo isso vão fra-
gilizar o MDM, mas o MDM é um par-
tido que funciona na fé, na confiança 
de Deus e nas tradições do Estado e 
de familiares”, disse Luciano Tarique, 
delegado político do MDM na cidade 
de Nampula, em entrevista concedida 
ao nosso jornal.
Tarieque decidiu não atribui culpa a 
ninguém mas, entende que haja mo-
tivação política por forma a enfraque-
cer o MDM.
Buana Agostinho Buana residia no 
bairro de Namutequeliua e foi assa-
ssinado na mesma região, concreta-
mente na zona do campo dos macon-
des.
Segundo informaram fontes do par-

tido, Buana que também era moto-
taxista, acabava de efectuar colagens 
de panfletos do seu partido e sem de-
mora foi solicitado por pessoas não 
identificadas, alegadamente, para 
que lhes prestasse o serviço de trans-
porte, na fatídica noite.
Tina Mário, mãe do finado, conta que 
“ele veio em casa, por volta das 18 ho-
ras, mas disse que queria sair porque 
haviam lhe telefonado com algumas 
pessoas para prestar o serviço de 
táxi. Depois de sair esperamos por e-
le até por volta da meia-noite e depois 
vieram três homens que pararam na 
estrada, próximo da minha casa e 
pedi-lhes para que se aproximassem 
porque já era noite, quando assim o 
fizeram disseram que vinham infor-
mar que o meu filho foi agredido mor-
talmente'', disse. 
Entretanto, a Polícia da República de 
Moçambique em Nampula, através 
do seu porta-voz no Comando pro-
vincial de Nampula, Zacarias Nacute, 
num contacto telefónico com o nosso 
repórter, disse não ter sido, ainda, no-
tificada sobre o caso. “Até agora não 
tivemos nenhuma denúncia. Mas 
vou-me inteirar depois vou dar algum 
feedback”, disse. (Sitoi Lutxeque e 
Aunício da Silva)
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Construir mais mercados – Paulo Vahanle, Renamo
O candidato do partido Renamo, Pau-
lo Vahanle, gastou, no segundo dia de 
campanha eleitoral, as suas energias 
para dialogar com os munícipes resi-
dentes no bairro de Mutava-Rex e no 
bairro de Namicopo, arredores da ci-
dade de Nampula.
No momento em que conversava com 
o eleitorado, Vahanle fazia as suas 
promessas de dias melhores para a 
população da cidade de Nampula. Por 
exemplo, caso seja eleito presidente 
do Conselho Municipal, assegurou 
que o abastecimento de água naquela 
região da cidade será efectiva.
O mesmo vai acontecer em relação ao 
transporte urbano de passageiros, 

pois, de acordo com as suas palavras, 
existe já um plano com vista ao au-
mento da frota de viaturas da edilidade 
para acabar com a problemática relac-
cionada com a falta de transporte ur-
bano.
Os populares contactados por Paulo 
Vahanle foram convencidos a votar no 
candidato da Renamo, para garantir 
que haja um melhor saneamento do 
meio. Explicou que o processo de re-
colha de lixo poderá registar sucessos 
se todos os residentes colaborarem 
com as autoridades municipais.
Depois do diálogo com os munícipes, 
Vahanle e a sua comitiva deslocou-se 
ao mercado da Rex, onde “vendeu 

peixe” para os comerciantes locais.
O candidato pediu voto com a pro-
messa de que vai dedicar-se à ini-
ciativas de construção de estabeleci-
mentos comerciais ao nível dos bai-
rros, de modo a disponibilizar melho-
res condições de trabalho dos vende-
dores.
Em breve contacto com o nosso jornal, 
Vahanle manifestou a sua satisfação 
quanto a forma como o manifesto elei-
toral do partido foi recebido. Na verda-
de, segundo disse, não houve dificul-
dades de se comunicar com o eleitora-
do, porque acredita que a maioria dos 
residentes de Nampula depositou con-
fiança em si. (Sérgio Fernando)

Serei a primeira mulher presidente 
de Nampula – Filomena Mutoropa, PAHUMO

No segundo dia da campanha eleitoral 
que decorre em Nampula, norte do 
país, para eleição do presidente da 
maior autarquia daquela região, a 
candidata Filomena Mutoropa, apoia-
do pelo Partido Humanitário de Mo-
çambique (PAHUMO) apresentou-se 
mais sólida e convicta de que será a 
primeira mulher a governar o municí-
pio.
Sendo eleita presidente da autarquia, 
Mutoropa espera muita responsabili-
dade, por isso garante elevar o inte-
resse e a participação das mulheres 
no processo de governação local.
“As mulheres de Nampula vão sentir 

orgulho de mim e de todas nós”, disse 
Filomena Mutoropa no mercado do 
Gulamo, bairro de Napipine, onde se 
dedicou a divulgar o seu manifesto em 
contactos interpessoais.
A candidata foi mesmo nas casas dos 
eleitores negociar o voto deles para o 
próximo dia 24 à seu favor.
Neste segundo dia, Mutoropa disse 
que conhece os problemas que a cida-
de enfrenta e que já sabe onde atacar 
para que as coisas corram bem. Ela 
diz que “a remoção total do lixo no te-
rritório municipal, a construção e rea-
bilitação das valas de drenagens, con-
strução de novos fontanários,  cons-

trução e reabilitação de vias de ace-
sso, reabilitação  dos espaços de la-
ser e de prática desportiva, bem como 
o empoderamento económico das 
mulheres através do acesso à créditos 
e instrução sobre a gestão de negó-
cios”, são a sua prioridade.
Igualmente, Filomena Mutoropa ava-
lia de forma positica o primeiro dia da 
campanha eleitoral, sobretudo no re-
lacionamento com outras forças po-
líticas que apoiam outros concorren-
tes, pois de vários cruzamento que te-
ve com outros adversários não se re-
gistaram actos de vandalismo. (Elisa-
beth Tavares)

Carlos Saíde leva “continuidade” à Mutaunha
No prosseguimento do segundo dia 
eleitoral, o candidato do Movimento 
Democrático de Moçambique ( 
MDM), Carlos Saíde, escalou o bairro 
de Mutauanha, Posto administrativo 
de Muatala, na cidade de Nampula, 
para pedir votos. 
Saíde diz que quer dar continuidade 
as actividades iniciadas por Maha-
mudo Amurane, presidente assassi-
nado a 4 de Outubro último. 
Segundo disse o manifesto que mu-
dou a cidade de Nampula é do MDM, 

por isso, há toda uma necessidade 
de prosseguir com ele.
Neste segundo dia, Saíde prestigiou 
contactos porta-a-porta e caminha-
das pelos quarteirões de Mutauanha.
De entre as várias promessas que 
fez, o candidato do terceiro maior par-
tido político moçambicano, garantia 
dar a continuidade dos projectos de 
governação do seu partido, ora em 
curso, tal é o caso da remoção do lixo, 
prover água potável de qualidade e 
quantidade, abertura e reabilitação 

das vias de acesso naquela urbe.
“Devem contar comigo. Quero reabili-
tar vias de acesso, dar água potável 
nos bairros e continuar a limpar a ci-
dade no seu todo”', disse, várias ve-
zes, para os citadinos residentes na-
quele bairro.
Em Mutauanha Carlos Saíde foi su-
portado por Luís Boavida, secretário-
geral do partido, e Fernando Bis-
marque, deputado da Assembelia da 
República por aquele partido. (Sitoi 
Lutxeque)



O candidato do partido Acção do Mo-
vimento Unido para a Salvação In-
tegral (AMUSI), Mário Albino, esteve 
envolvido numa marcha pelas dife-
rentes artérias da cidade, partindo da 
delegação provincial daquela forma-
ção política até ao bairro de Muahi-
vire.
Naquela zona residencial, Mário Al-
bino, visitou vendedores do mercado 
Siquia, onde cruzou com a caravana 
de alguns membros da Renamo, po-
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Reduzir a taxa diária cobrada nos 
mercados – Mário Albino, do AMUSI

rém não se registou nenhuma situa-
ção de escaramuça.
Aos residentes de Muahivire pediu pa-
ra que seja votado de modo a im-
plementar acções que visam o desen-
volvimento da autarquia e a melhoria 
das condições de vida dos munícipes.
Uma das estratégias a ser usada, pa-
ra o efeito, é a redução da taxa diária 
que é cobrada nos mercados da pra-
ça. Pretende-se com a ideia facilitar o 
alargamento das margens de lucro 

dos comerciantes e, por seu turno, as-
segurar a sustentabilidade dos seus 
negócios.
Mário Albino teve a oportunidade de 
se reunir com um grupo de viúvas e 
crianças órfãs, cujas condições de vi-
da são, efectivamente, deploráveis. E 
caso seja eleito edil de Nampula, pro-
meteu oferecer todo o apoio nece-
ssário para ter uma vida com condi-
ções básicas de sobrevivência. (Sér-
gio Fernando)

Melhorar o saneamento nos mercados – 
Amisse Cololo António, da Frelimo

O segundo dia da campanha eleitoral 
do candidato do partido Frelimo, Ami-
sse Cololo, foi caracterizado por uma 
monotonia sob o ponto de vista de 
cumprimento das actividades planifi-
cadas.
Segundo o programa distribuído aos 
órgãos de informação, Amisse Cololo 
devia deslocar-se ao populoso e mais 
antigo bairro de Namutequeliua para 
pedir voto aos residentes locais. Porq-
uanto, o secretário do comité pro-
vincial seria responsável pela “caça” 

ao voto em Murrapaniua.
Porém, o plano foi cancelado para dar 
lugar a um debate radiofónico, uma 
actividade que consumiu quase todo o 
período da manhã, sendo que só foi ao 
“terreno” quando eram, aproximada-
mente, 15 horas.
Numa deslocação improvisada, Ami-
sse Cololo foi visitar os vendedores do 
mercado dos Belenenses, vulgar-
mente conhecido por mercado do pei-
xe, onde prometeu recolher os resí-
duos sólidos e assegurar o sanea-

mento do meio ambiente.
No seu entender, a imundície provoca 
problemas de saúde para a popula-
ção. Por isso, a sua maior aposta será 
a limpeza das diferentes artérias da 
urbe, incluindo as zonas mais recô-
nditas de difícil acesso.
Sem entrar em detalhes, Cololo disse 
que o seu governo municipal definiu o 
saneamento do meio como prioritário, 
porque o período no qual está-se viver 
é propenso a casos de diarréia e ma-
lária. (Sérgio Fernando)

DIGA NÃO A VIOLÊNCIA 
ELEITORAL!


