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VAHANLE FICA EM PRIMEIRO
CNE REALIZA SORTEIO DOS CANDIDATOS A INERCALAR DE NAMPULA

LUGAR NO BOLETIM DE VOTO

N

o sorteio decorrido hoje, quinta- feira, na
sede da SOJOGO, em Maputo o candidato
da RENAMO, Paulo Vahanle afigura em
primeiro lugar no boletim de voto da eleição
intercalar marcada para o dia 24 de Janeiro de 2018.
Na mesma ocasião foi sorteado a posição dos
candidatos ao dirteito do tempo de antena nos
órgãos de comunicação social visual e escrito
de Estado, para campanha que decorrerá de 09
á 21 de Janeiro próximo.
Na eleição intercalar de 24 de Janeiro de 2018,
cinco candidatos de partidos competirão entre
si, nomeadamente Renamo, MDM, Pahumo,
Frelimo e Amusi, resultante da incapacidade
permanente
por morte do antigo edil
Mahamudo Amurrane, assassinado a 04 de
Outubro de 2017.
A margem do sorteio, André Magibire,
Mandatário nacional do partido RENAMO
falando a jornalistas disse que “ o primeiro lugar
no boletim de voto conseguido por Vahanle,
é uma das provas inequivocas de que
o candidato da RENAMO sagrarse- á vencedor da intercalar
de Nampula 2018”.
Em plena manifestação de
confiança, o mandatário
da RENAMO reiterou que
a máquina do seu partido
está sendo afinada com
todos os pormenores
rumo ao pleito eleitoral
de Janeiro próximo.

Editorial

2017 sem Descentralização
E
stá prestes a terminar o ano de 2017, ano em
que muitos almejávamos ver materializado o
sonho da Descentralização da Governação no
nosso Moçambique mas isso foi mais uma vez adiado
sine die por força da lentidão do Governo da Frelimo.
Foi um ano de significantes vitórias na luta pela
Democracia, vitórias estas que nos aproximaram da
meta que é a Democracia, mas convém que saibamos
recobrar nossas forças de sorte a não “morrermos
na praia” por nos deixarmos dominar pela emoção
fazendo nós próprios virar a nossa canoa.
Estar quase a chegar não é chegar. Este quase que
ainda nos falta, exige de nós, moçambicanos dedicação,
atenção, muito estudo e acções consequentes que
não podem ser negligenciadas. Por consequência
da negociação entre a RENAMO, a Frelimo, estamos
próximos de alcançar entendimentos sobre a
descentralização e assuntos militares. Estamos quase,
mas temos que nunca esquecer que o desejo do partido
no poder é ainda continuar a guiar o país para o
monopartidarismo, a ditadura de voto, a domonição
ideológica.
Depois de os termos forçado ao recuo estratégco que
os leva a quererem passar-se por autores e precursores
da ideia da descentralização, temos que continuar
empenhados em promover a inserção dos valores e do
pensamento democrático no sentimento, no raciocínio
e na consciência colectiva dos políticos do nosso
país, começando e acabando por nós mesmos. Nós,
os quadros de RENAMO, temos que ser os primeiros
políticos moçambicanos com pensamento e atitudes
democráticas, porque é a nós que cabe a missão de
ensinar Moçambique a se fazer país de Democracia
Moderna como desejamos.
Moçambique possui nas suas tradições muitos
hábitos e costumes democráticos mas, não teve
desde a Independência, um governo democrático, já
que o poder governativo ficou nas mãos do Partido
comunista que hoje se diz disposto a mudar a realidade
nacional e até pretende apropriar-se da autoria
das ideias acerca de descentralização e democracia
moderna que o povo moçambicano teve que lutar até
a morte para conquista-las. É missão de todo o homem
de boa vontade ser incansável em dizer a verdade a

todos os concidadãos que encontrar no seu caminho.
Começando pela família, amigos e vizinhos. Todos nós
devemos ser anunciaodres da verdade sobre a História
do nosso Moçambique, porque a verdade consolida a
Paz que nós muito almejamos.
A Paz depende de todos nós e é por isso que todos
devemos conhecer a verdade para sermos capazes de
aquilatar as realidades sobre as quais precisamos de
opinar, votar, ensinar, aprender todos os dias .
Somos nós cidadãos quem sofre com a guerra, e
também somos nós cidadãos que temos o poder de
repreender os nossos políticos obrigando-os a abandonar
escolhas e comportamentos anti-democraticos que
nos prejudicam, e semeiam prejuízos para o futuro
dos nossos filhos como é o caso das fraudes eleitorais,
da imposição de governos e governantes indesejados
a qualquer nivel, como vem acontecendo no nosso
Moçambique. Dá até para sentirmos relutância em
aceitar que estamos na época festiva já que as causas
da Guerra não estão ainda removidas, mas não
podemos deixar de dizer às crianças que é Natal e Ano
Novo, não podemos deixar de dar a elas o sorriso, o
presente, o abraço que a data recomenda, nem mesmo
nos dispensarmos de partilhar entre nós os votos de
boas festas, os bindes de amizade, enfim.
Com este vazio que os nossos políticos no governo
nos criam ao deixarem passar mais um ano sem que e
a lei da Descentralização da administração de Estado
esteja aprovada, nem os homens residuais da RENAMO
enquadrados nas Forças de Defesa e Segurança e/ou
desmobilizados, acrescentando ao encarecimento dos
produtos que culpam à crise da dívida oculta, enquanto
confessam que a subida do dólar foi arbitrariamente
decidida para diminuir o défice do orçamento, o Povo
Moçambicano não pode deixar de celebrar mais um
Natal e uma passagem de ano. Alguns passarão as
festas aplacados, entre torturas, prisões arbitrárias,
outros fazendo greve a reivindicar direitos que lhes são
negados como salários. Queremos encorajar a todo o
povo moçambicano para que a paciência e a esperança
não sejam nunca perdidas de vista, pois a vitória da
Democracia está cada vez mais próxima e inevitável.
Que o Povo fique cada vez mais firme até ao fim, pois
o tempo da mudança chegou.

Ficha técnica
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ASSASSINATOS POLÍTICOS

PROLIFERAM EM MOÇAMBIQUE

O

deputado
da
Assembleia
da
República pelo circulo
eleitoral
da
província
de
Manica,
Sofrimento
Matequenha denunciou na
semana passada a prevalência
de assassinatos inexplicáveis;
assaltos a mão armada
conduzidos por agentes da
polícia; ameaças de morte
proferidas por agentes de
Polícia da República aos
membros
da
RENAMO;
assaltos e vandalização de
sedes do partido e tomada
de decisões com impacto
administrativo com base na
cor partidária.
De acordo com a mesma fon-

te, no dia 26 de Novembro, um
agente da polícia de nome Eusébio Domingos protagonizou
um assalto a mão-armada, no
Povoado de Nhagamba, localidade de Nhacassoro, Posto
Administrativo de Nguawala,
junto à residência de um cidadão de nome Ediasse Macálio.
O Deputado Matequenha diz
ainda que no distrito de Manica, a RENAMO acusa o comandante da PRM no Posto
Administrativo de Mavonde,
de estar a proferir ameaças
de morte de forma sistemática
aos membros da RENAMO que
escaparam da acção dos esquadrões de morte e com promessa de que uma vez mortos

serão lançados para a represa
de Deca, para servirem de alimentos para os peixes.
O parlamentar denunciou
ainda que agentes da PRM
assaltaram e vandalizaram a
sede da RENAMO na zona de
Nhamatema, Posto Administrativo de Honde. Enfatizou
que os assaltantes foram três
agentes da PRM, um membro
do Policiamento Comunitário
de nome Mbofana Armando e
Alberto Cipriano, membro da
Frelimo.

INTIMIDAÇÃO
POLÍTICA EM
MATUTUINE

A Frelimo, através das estruturas locais (secretarios de
bairros, chefes de quarteirões
e mais) estão a expulsar todos
os residentes na localidade de
Filipe no distrito de Matutuine, Província de Maputo somente porque pertencem ou
são membros da RENAMO.
Algumas pessoas já foram
cortadas o espaço (terreno)
que herdou dos seus antepassado e até foram arrancadas
as suas machambas alegadamente porque são “Matsangas”.
Aqueles que forem encontrados a fazer qualquer actividade política são ameaçados de
serem expulsas da zona.

“ANÁLISE DEMOCRATICA”

Um programa radiofónico que faz análise dos temas políticos e sociais de destaque semanal.
Sintonize e escute a frequência 90.0FM Rádio Terra
Acompanhe em todos os sabádos das 11:00 às 12:00 horas
Participe! 821075995 ou 840135011
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NA ASSEMBLEIA PROVÍNCIAL DE MAPUTO

A ESPERANÇA PREVALECE
NO SEIO DA RENAMO

F

alando na abertura da
VI sessão ordinária da
Assembleia Províncial
de
Maputo,
Mateus
Muchacuare afirmou que
com as negociações que estão
sendo levadas a cabo pelos
presidentes Jacinto Nyusi e
Afonso Dhlakama, sente-se
um ambiente diferente do
que se viveu no passado.
Ele manifestou esperança
de que as negociações
consigam um bom desfecho
e a descentralização da
administração do Estado seja
uma realidade, para que em
2019 tenhamos governadores
eleitos em todas as províncias
do País. E que pela primeira
vez no País as populações
serão
governadas
pelos
governadores
provínciais
eleitos por elas próprias,
de modo a aproximar a
democracia às comunidades e
que as próprias comunidades
irão decidir o seu futuro, o
que significará a verdadeira
unidade nacional.
Num outro desenvolvimento,
outra esperança foi manifestada no discurso proferido
por Samuel Eugênio Mandlate
onde afirmou que o Dossier
sobre a política de Defesa Nacional tenha uma solução definitiva, para o enquadramento
dos comandos militares oriundos do lado da RENAMO que
foram descriminados durante
os 25 anos, permitindo assim
que retomem as suas responsabilidades em todos os níveis
de chefia no seio das FADM
– Forças Armadas de Defesa
de Moçambique, como forma
de despartidarizar o exército
de Moçambique, passando
a ser republicano, técnico e
profissional, bem treinado,
bem alimentado, com logistica, condições bem definidas
na Constituição da República
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e que cumpram com a lei, entrando em combate, sómente
em caso de invasão do nosso
país.
Samuel Mandlate enfatizou
que “não queremos forças
armadas que actuem sob-comando de um Partido político
com missão de perseguir seus
adversários. É por isso que
a ciência ensina-nos que as
forças armadas em qualquer
parte do mundo devem ser
isentas de opções políticas,
por isso, apartidárias. Desta
forma Moçambique será um
país modelo na região”.
Apelou a que os consensos
alcançados ao nível do diálogo, sejam transformados
em documentos a serem depositados na Assembleia da
República para o seu debate
e aprovação e transformados
em lei, e os deputados tomem
a competente decisão, tendo
em conta que devem optar
pelo melhor caminho para os
moçambicanos.
O chefe da bancada da RENAMO na Assembleia províncial de Maputo manifestou
a convicção de que a eleição
dos governadores reforça a
democracia, a justiça, o funcionamento das instituições, o
respeito pela população, pelos
direitos humanos e criam-se
condições para uma economia equilibrada e uma maior
distribuição da riqueza naional. O crescimento que cada
província irá registar levará
a uma saudável concorrência
entre elas, pois aquelas que
melhor desempenho tiverem,
torna-se-ão mais atractivas
para população, serão palco
de captação de mais investimentos. Logo, poderão oferecer maiores oportunidades e
maiores situações de emprego para população local e das
províncias circunvizinhas.

Outro apelo foi em relação às
dívidas ocultas. É preciso que
as autoridades nacionais façam de tudo para identificar
os responsáveis da dívida inconstitucional que está a prejudicar a todo povo moçambicano. As dívidas ocultas são
mais um escândalo que mancha a nossa imagem como
povo. Qualquer moçambicano,
quando anda na Europa, Àsia
ou em qualquer outra parte do
mundo sente-se mal quando
se fala da dívida inconstitucional, pois parece que todos nós
somos corruptos. Para limpar
a imagem de Moçambique e
dos moçambicanos, queremos
que se divulgue os nomes dos
cabecilhas da contratação das
dívidas ilegais que esses individuos sejam exemplarmente
responsabilizados.
É inaceitável que até as crianças de 13 anos de idade e outras carreguem o fardo destas

dívidas, quando na verdade
foram 3 ou 4 que orquestraram esta mega fraude financeira colocando o Estado
como avalista de contratos
que nunca foram aprovados
pela Assembleia da República
como manda a Constituição
da República. O povo está a
espera, a sociedade civil está
a espera e todos nós estamos
a espera da responsabilização.
Só assim poderemos garantir
a retomada do apoio que os
nossos amigos e parceiros de
cooperação internacional davam ao nosso país.
Mandlate reiterou que “a
RENAMO condena veementemente numa altura que gozamos a relativa paz no nosso
país, os acontecimentos de
Mocímboa da praia e Palma
na Província de Cabo Delgado
que estão a paralizar o desenvolvimento daquela região do
país.”

GREVE DA VALE MOÇAMBIQUE
TERMINOU SEM RESPOSTA

O

Deputado da RENAMO
pelo circulo eleitoral de
Tete, Engenheiro Juliano
Victoria Picardo que também
é membro da Comissão
de Agricultura, Economia
e
Ambiente,
mostrou-se
preocupado com a situação
da Greve, tendo usado das
suas competênicas para
recomendar que o contingente
da UIR ali estacionada se
abstivesse de descarregar
sobre os grevistas, e cita

fontes locais a reportar que
os militares desbloquearam
violentamente as vias de
acesso à mina e houve
uma retomada parcial das
actividades após negociações
provisórias.
A direcção do sindicato ainda continua em conversações
com o patronato, a portas fechadas e sob mediação (?) da
Direcção Províncial do Trabalho.
Os mais de mil trabalhadores

da empresa brasileira Vale Moçambique, no distrito de Moatize, província de Tete, haviam
paralisado as actividades exigindo subsídios (decisão apoiada pelo Governo Provincial),
período em que a empresa viu
suas receitas reduzirem.
Na greve que se verificou desde as 7 horas da manhã do
dia 15 do corrente mês, quando devia entrar outro turno,
estavam os operários afectos
aos sectores de produção e
processamento do carvão mineral. Estes haviam vedado a
entrada principal, impedindo
outros sectores, até empresas
subcontratadas de fazer qualquer trabalho. Na sequência,
decorreram negociações entre
a empresa e os trabalhadores,
num processo mediado pela
Inspecção Provincial do Trabalho.
Note-se que os trabalhadores
do carvão em Moçambique
são normalmente sujeitos a
trabalho forçado e mal remu-

nerado sob a indiferença do
Governo que normalmente
não se preocupa com a justiça salarial e a boa assistência
aos jovens mineiros que se
entregaram para realizar esse
sonho nacional de ver as contas do país melhorarem com a
exploração desta riqueza mineral cuja extracção é penosa e
perigosa. Em Moçambique, os
direitos que assistem aos trabalhadores em qualquer parte
do mundo, tornam-se nulos
porque existe o preconceito de
que os cidadãos nacionais são
sempre inferiores aos outros cidadãos do mundo. Segundo os
cuidados (paternalistas do Governo da FRELIMO pagar bem
é corromper o trabalhador, por
isso o Governo pressiona a que
nos contratos de trabalho com
as multinacionais, os moçambicanos tenham que sujeitar-se
a salário inferior para trabalho igual, ao contrário do que
manda a Declaração Universal
dos direitos do Homem.

MEMBROS DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL DA RENAMO
EM MANICA NÃO RECEBEM OS SEUS SUBSÍDIOS

U

m total de 16 Membros
da
Assembleia
Provincial de Manica
eleitos pela lista da RENAMO,
queixam-se de descriminação
partidária no pagamento de
subsídios.
O delegado Político Provncial
da RENAMO em Manica, Sofrimento Matequenha disse que
devido a situação da tensão
politico-militar que o país viveu, temendo ser sequestrados
e assassinados, os 16 membros
da Assembleia Provincial pela
Bancada da RENAMO, abandonaram as suas zonas para as
áreas mais seguras.
“Com a vigência da trégua, os
16 membros voltaram para a
Assembleia Provincial, onde

foram recebidos e integrados.
Porém, até hoje ainda não foram pagos os seus subsídios
com carácter retroactivo” disse
a fonte.
Ainda de Manica recebemos
informação dando conta da
expulsão sem justa causa de
quadros do ramo de educação.
O denunciante afirma: “Num
momento em que o país se
depara com sérios desafios na
melhoria do ensino e aprendizagem, lamentamos ter de
denunciar que três professores
foram expulsos, sem justa causa e apesar de terem apresentado os devidos atestados médicos, provando terem estado
doentes”.
Os professores estavm afectos

no distrito de Barué e Mossurize, sendo eles Verdiano
Francisco Manivete, Domingos
Jone Maluza e Rafael Fernando
Paulo.
Quando perguntámos ao de-

legado provincial acerca do
assunto, sua resposta foi: “a
única razão invocada para
a sua explusão foi o facto de
serem membros do partido
RENAMO” .
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EM PÉRIPLO PELAS PROVÍNCIAS DO CENTRO E SUL

BRIGADA PRESIDENCIAL ENCERRA
TRABALHOS NA ZONA SUL DO PAÍS

A

brigada
presidencial
para a região sul do país,
formada por deliberação
do Conselho Nacional reunido
na sua última sessão alargada,
realizada na serra de Gorongosa,
com objectivo de disseminar a
mensagem de Paz, terminou no
passado dia 16 de Dezembro
sua digressão pelas 3 províncias.
Esta brigada liderada pelo
Tenente- general Fautino Adriano
Maure, integra outros quadros
nomeadamente Tenente Coronel,
Daudo
Assane;
Domingos
Gundana Tenente Coronel e
Chefe Nacional Adjunto do
Departamento da Mobilização
e Mário Assane, membro sénior
do partido, teve como porta de
entrada no distrito de Govuro, na
província de Inhambane, no dia 8
de Outubro.
A Brigada realizou o périplo pela
região Sul de Moçambique, para
entre outros objectivos, verificar
o nível de implantação das estruturas de base do Partido e para
realizar encontros de cortesias
com as estruturas do Governo a
vários níveis, desde administradores distritais, governadores
provinciais, comandos da Polícia a vários níveis, entre outros.
Na interação com os membros
e simpatizantes da RENAMO, a
brigada exortou-os para maior
incremento do trabalho político
de base visando a robustez do
Partido rumo às eleições autárquicas de 2018 e gerais de 2019,
respectivamente.
Segundo o Tenente General
Faustino Adriano, os encontros
de cortesia que a Brigada Presidencial efectuou visavam aferir
o nível de compromentimento
da consciensialização e disseminação da mensagem da Paz
definitiva, assumida pelos dois
Presidentes no passado dia 06 de
Agosto de 2017 em Gorongosa.
Sublinhou que o Presidente da
RENAMO, Afonso Dhlakama, de
forma unilateral decretou tré-
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guas indeterminadas, não negociadas com a sua contraparte do
Governo, dando o início ao processo de construção da paz definitiva, da construção de confiança e da convivência harmoniosa
entre as forças politicas, numa
demonstração clara de que as divergências políticas ou de ideias
no mesmo espaço não devem resultar em conflitos mas sim, devem representar um ganho para
o povo moçambicano, porque de
cinco em cinco anos o povo vai
elegendo os seus legítimos representantes. Não queremos uma
paz aparente à semelhança da
que vigorou após 4 de Outubro
de1992 nem os falsificadores de
resultados eleitorais enfatizou.
A Brigada Presidencial fez-se
acompahar da Delegada Política
Provincial Clementina Francisco
Bomba e pelos Membros da Comissão Política Provincial, tendo
visitado as Administrações de
Boane, Namaacha, Manhiça,
Marracuene, Moamba, Matola, onde manteve encontos de
cortesia com o Governador da
Província de Maputo e com o
Comando Provincial, levando a
mensagem da paz, de perdão e
de tolerância.
Na hora da despedida da Brigada
Presidencial do Partido RENAMO,

a Delegada Política Provincial,
Clementina Francisco Bomba homenageou o Presidente Afonso
Dhlakama, herói Nacional e a todos aqueles que com ele lutaram
lado a lado desde os primórdios
de 1977 e se engajaram na luta
pela Democracia, Justiça, Direitos Humanos, e pelas diversas
liberdades para o povo moçambicano. e continuam lutando,
incansavelmente, para desfazer
os vestígios do regime marxista-leninista e consolidar os mais
altos valores que dignifiquem os
moçambicanos, dentro e fora do
país, como patronos do verdadeiro Estado de Direito Democrático
é a formula que encontramos
para manifestarmos a nossa solidariedade neste compromisso
com o povo. `` Governar o País´´.
Bomba recordou aos moçambicanos que Lutar pela Democracia foi a resposta que o povo,
através da Resistência Nacional
Moçambicana, encontrou para
livrar-se da segunda exploração
imposta ao povo, pelo partido
que se auto-proclamou, após
a Independência Nacional, por
único e legítimo representante
de Moçambique e dos moçambicanos. Advertiu que o alcance
do verdadeiro Estado de Direito
Democrático só será possível no

Governo do Partido RENAMO.

NA HORA DO
BALANÇO

Visivelmente eufórico e seguro,
Maure descreveu que os objectivos
da criação desta brigada foram superados, pois, a brigada representou fielmente os interesses pelos
quais foi constituída, de transmitir
a mensagem da paz que o presidente Dhlakama e a RENAMO almejam
para este país. Estas foram algumas das suas palavras: “escalmos
todas as províncias que constituem
oficialmente a zona sul de Moçambique, onde pudemos reunir com os
governantes, populares, membros
e simpatizantes do partido RENAMO disseminando a mensagem de
Paz e Reconcialiação”.
Disse ainda Faustino Adriano que
uma das acções da brigada por si
encabeçada foi a reestruturação
do partido a todos os níveis em
cumprimento de uma das resoluções do último Conselho Nacional,
pois ficou claro nessa reunião que
qualquer quadro em situação de
duplicicidade de funções ou seja,
que esteja a desempenhar tarefas
no partido e nos órgãos do Estado,
deveria cessar uma delas para que
possa responder cabalmente aos
anseios da organização.

J

Mensagem da
Liga Nacional da
Juventude da RENAMO
alusiva ao Natal, Dia
da Família e Festa de
Fim de Ano
ovens moçambicanos e moçambicanas,
compatriotas,

Mais um ano caracterizado pelos mesmo problemas que afectavam a juventude há décadas atrás chega ao seu fim. Estamos a falar,
em especial, da problemática do desemprego,
habitação, educação, transporte e pandemias
como o HIV/SIDA, que como dissemos, afectam com maior profundidade aos jovens.
Estes aspectos negativos na nossa sociedade,
são devidos às más políticas de governação
que não conseguem ir ao encontro dos mais
puros anseios da população moçambicana.
O nepotismo, a corrupção, o clientelismo são
algumas das marcas centrais do regime no
poder que com estas práticas nocivas ao bem-estar popular, perpetuam a pobreza extrema
num país rico mas empobrecido como o nosso
Moçambique.
O ano que agora finda, foi de profunda crise
e recessão económica, agudizada pela contratação de dívidas inconstitucionais e ilegais,
criminosamente avalizadas pelo Governo, o
que fez com que os nossos parceiros de cooperação bilateral e multilateral nos virassem
as costas para o total desamparo dos moçambicanos honestos que nada têm que ver com
este crime financeiro.
Porque este é um aspecto que condiciona o
bem-estar dos moçambicanos, razão primária e última da existência do Partido Renamo,
exigimos a responsabilização dos mandantes
e executores desta fraude que levou o país ao
descalabro económico e financeiro.
Porém, gostariamos de lançar uma mensagem
de esperança para o povo moçambicano em
geral e o aos jovens em especial. Sua Excelência Presidente Afonso Dhlakama, continua a
fazer de tudo para que haja melhoria da vida

dos moçambicanos. E, a sua dedicação à defesa dos interesses da maioria dos moçambicanos, composta por jovens rapazes e raparigas, nos inspira a todos nós para acreditarmos
num ano novo risonho.
Todos devem saber que o ano de 2018 é um
ano eleitoral na dimensão municipal. A Renamo irá concorrer em todos os municípios do
país e exortamos à participação massiva dos
jovens, com vista a levar o Partido Renamo e
os seus candidatos à vitória, como forma de
implementar as políticas sectorias da Renamo,
por serem as mais indicadas para a resolução
dos problemas que elencamos acima. Só com
a governação da Renamo haverá emprego
para os jovens e oportunidades para resolvermos os problemas que nos preocupam como
jovens moçambicanos.
Gostaríamos de desejar a todos os jovens Moçambicanos uma boa quadra festiva e apelar
a cada jovem a participar activamente no processo eleitoral que terá seu início com a realização da eleição intercalar para a eleição
do Presidente do Município de Nampula. O
candidato da juventude que irá concorrer nessas eleições do dia 24 de Janeiro de 2018 em
Nampula é o número 1 no boletim de voto e
chama-se Paulo Vahanle.
Com a vitória do candidato número 1, Paulo
Vahanle, apoiado pela juventude, o bem-estar
da população de Nampula estará garantido.
Desejamos a todos os jovens Moçambicanos
um Natal e dia da família feliz e uma passagem de ano bastante alegre e de esperança!
A Presidente da Liga Nacional da Juventude da
Renamo
Ivone Soares
22 de Dezembro de 2017
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