
04 de Setembro

DE ACORDO COM FILIPE NYUSI
População de Nhamatanda terá apoio 
da Frelimo para recuperar-se do IDAI 

FRELIMO GARANTE MAIS ESCOLAS E 
MAIS ÁGUA POTÁVEL

CONCEITA SORTANE REÚNE-SE COM 
LÍDERES COMUNITÁRIOS DE MAZIVILA
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O candidato da Frelimo a Presidente da República de Moçam-
bique, Filipe Jacinto Nyusi, disse a população de Nhamatanda que 
o seu governo está apostado na manutenção de apoio as vítimas 
do ciclone Idai. De acordo com Filipe Nyusi, que concorre para um 
segundo mandato, a vila de Nhamatanda continua a ser uma pri-
oridade da Frelimo e do próximo Executivo. Mas para isso voltou a 

pedir voto a população, esta por sua vez garantiu voto certo no dia 
15 de outubro.

Nyusi pediu aos eleitores de Nhamatanda uma vitória folgada e no 
comício aproveitou para apresentar o cabeça de lista para Governa-
dor de Sofala.

DE ACORDO COM FILIPE NYUSI
População de Nhamatanda terá 
apoio da Frelimo para recuperar-se 
do IDAI 



3

A membro da comissão política e chefe da brigada central em 
Gaza,  Conceita Sortane,  reuniu-se ontem em Mazivila, com lí-
deres comunitários, religiosos, secretários dos bairros,círculos e 
escolas.  Conceita liderou igualmente a campanha porta a porta.

EM GAZA
Conceita Sortane reúne-se com 
líderes comunitários de Mazivila



4

Em Nampula, o cabeça de lista, Manuel  Rodrigues Al-
berto, pediu a população para votar na Frelimo e o seu 
candidato a Presidente da República Filipe Jacinto Nyusi.

Para Manuel  Rodrigues Alberto votar na Frelimo é ga-
rantir a continuidade de desenvolvimento e prosperidade 
para Nampula.

Acrescentou que votar na FRELIMO e Nyusi significa ter 
mais água, escolas, centros de saúde, comida, asfalt-

agem de estradas, entre outros-acrescentou o cabeça de 
lista da FRELIMO.

Manuel Rodrigues, falava esta terça-feira nas comemo-
rações dos 59 anos de elevação da sede de Muecate  à 
categoria de vila.

Muita muldura humana fez-se a festa abrilhantada por 
músicos locais.

EM NAMPULA
Frelimo garante mais escolas e 
mais água potável
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A Brigada da FRELIMO de 
Assistência a Província de 
Sofala ao Distrito de Goron-
gosa trabalhou esta terça-fei-
ra no Posto Administrativo de 
Nhamadzi.

Ainda no quarto dia da cam-
panha eleitoral a Brigada 
Províncial de Assistência ao 
Distrito de Gorongosa es-

calou o Comité da Zona de 
Nhamadzi.

A Brigada da Assistência di-
rigiu uma reunião com os Lí-
deres Comunitários, Primei-
ros Secretários dos Comités 
do Círculos, Organizações 
Sócias do Partido, Pastores 
das igrejas e Ametramo.

NA PROVÍNCIA DE SOFALA
Nhamadzi vai votar na Frelimo 
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