
 

Governação Participativa   Governação Participativa   Governação Participativa   Governação participativa  

Pub 

Wamphula Fax                                      Sexta-feira, 19 de Agosto de 2016                                                                         4                                                                                            

A  cidade de Nampula cele-
bra na próxima segunda-

feira, 22 de Agosto, o 60˚ aniversário 
de elevação à actual categoria. Alguns 
munícipes abordados pelo nosso jornal 
para avaliação do presente estágio de 
desenvolvimento sócio-económico da 
urbe, exaltaram as realizações levadas 
a cabo pela edilidade nos últimos tem-
pos, com destaque para as interven-
ções havidas na área de estradas, lo-
cais de lazer, recolha de resíduos sóli-
dos, entre outras, tendo, porém, pedido 
um maior cometimento dos gestores 
municipais na área de saneamento pú-
blico e abastecimento de água. 

Eduardo João subscreve a opinião 
de que a cidade de Nampula está mu-
dar positivamente de imagem, pois 
que, segundo a sua convicção, nos 
dias que correm já é possível vislum-
brar espaços verdes municipais como 
jardins, melhoramento de transitabilida-
de dos acessos entre alguns bairros e 
mesmo em elação à cidade, o que con-
siderou digno de congratulação. 

“Apenas tenho a lamentar o facto 
de, ainda, não ter sido encontrada 
uma solução definitiva para o pro-
blema de comércio nas ruas da cida-
de, embora eu tenha conhecimento 
de que foram criadas condições bá-
sicas, concretamente através da 
construção da designada Loja do 
Povo, para os vendedores informais 
em causa”, observou Eduardo João. 

Entretanto, o mesmo interlocutor 
sugeriu à edilidade para que intensifi-
que acções tendentes à expansão do 
projecto da construção de sanitários 
públicos para que não se circunscre-
vam unicamente ao centro da cidade 
da cidade, mas também contemplem 
outros espaços urbanos de grande 
afluxo, como, por exemplo, as zonas 
da padaria Nampula e Sipal.  

Também Cipriano Muacuveia mani-
festa-se agradado com o actual ritmo 
de desenvolvimento social e económi-
co da cidade e dos seus residentes. 

“Não direi que o crónico proble-

ma do lixo está definitivamente re-
solvido, mas dantes era frequente 
vermos enormes quantidades de 
diversificados detritos espalhados 
pela cidade. Houve, sim, melhorias 
significativas em relação à limpeza e 
recolha de resíduos sólidos na nos-
sa cidade”, referiu Muacuveia, que, 
contudo, instou ao Concelho Municipal 
a instalar mais fontes de água, princi-
palmente nos bairros periféricos, onde 
a escassez do precioso líquido conti-
nua deveras constrangedor.  

Adelaide Castro, que também enal-

teceu os progressos verificados, ultima-
mente, ao nível da cidade nos últimos 
tempos, destacou, com particular ênfa-
se, a criação da Empresa Municipal de 
Transportes Urbanos e consequente 
disponibilização de machimbombos 
que asseguram a ligação entre os bair-
ros distantes e o centro da cidade. 

“Mas, gostaria de sugerir ao Con-
celho Municipal para proceder à rea-
bilitação da estrada que liga aos 

bairros de Elipissse e Namiteca por-
que ali vive muita gente que precisa 
delas”, referiu a nossa entrevistada. 

De referir que, no âmbito das cele-
brações do aniversário da cidade, que 
se assinala na próxima segunda-feira, 
dados em nosso poder indicam que 
está agendada para esse dia a inaugu-
ração formal da rua dos 40 metros e 
dos mercados “ Novo” e “25 de Junho”, 
respectivamente na zona de cimento e 
no bairro da Muhala expansão. 

Recorde-se que a cidade de Nam-
pula foi elevada à actual categoria no 
dia 22 de Agosto de 1956, porém, ante-
riormente, a região, que ostentava o 
nome de um líder tradicional denomina-
do Mʼphula ou Wamphula, abrigou o 
comando militar da Macuana, quando 

uma expedição militar portuguesa, che-
fiada pelo major Neutel de Abreu ali 
acampou a 7 de Fevereiro de 1907. 
Depois, no dia 6 de Dezembro de 
1919, a região foi elevada à categoria 
de povoação e, dois anos volvidos, em 
Junho de 1921, sido convertida em se-
de da circunscrição da Macuana.Wf 
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