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Candidata deixada fora do boletim de voto 
na cidade de Nampula  
 
Filomena Mutoropa, a candidata a presidente do município de Nampula pelo Partido 
Humanitário de Moçambique (PAHUMO), foi deixada de fora da boletim de voto. Os 
outros candidatos da Frelimo, MDM, e lista de cidadãos ASSEMONA, constam dos 
boletins.  
 
A Comissão Nacional de Eleições está reunida agora para decidir o que fazer, mas a 
votação em Nampula pode ter de ser adiada até domingo, 1 de Dezembro. 
========================================= 

Eleições Autárquicas 2013 
Boletim sobre o processo político em Moçambique 
Número EA 46 - 20 de Novembro de 2013 – 10h30 
Anexado em PDF 
========================================= 
Editor: Joseph Hanlon (j.hanlon@open.ac.uk) 
Publicado por CIP e AWEPA       www.cip.org.mz/election2013 
O material pode ser reproduzido livremente, mencionando a fonte. 
Para assinar em Português: http://tinyurl.com/mz-pt-sub 
To subscribe in English: http://tinyurl.com/mz-en-sub 
========================================= 

Bom começo da votação 
com grande afluência inicial 
 
A votação começou na hora 7h00 em todo Moçambique e nossos jornalistas relatam filas 
consideráveis na maioria das mesas de voto, indicando uma elevada afluência inicial. A votação 
está a decorrer normalmente, embora às vezes lentamente. 
 
Houve relatos de grande afluências com mais de 100 pessoas em filas para cada assembleia de 
voto em Ribaué, Gurué, Chimoio, Lichinga, Maxixe, Gondola, Marrupa, Macia. Bilene, Xai Xai, 
Nampula, Meuda, e Massinga. Em muitos lugares, as pessoas formaram filas antes das 05h00. 
 
Mas a baixa participação foi notada em alguns lugares, como Chibuto, Angoche, Ulongué. 
Nhamatanda, Montepuez, e Vilankulo. Em Chiúre e Moatize, nossos jornalistas relatam elevada 
afluência em algumas assembleias de voto, mas não em outras. 
 
Há poucos relatos de nossas jornalistas e cidadãos repórteres do @ Verdade, que indicam haver 
assembleias de voto que não abriram na hora, por exemplo em Pemba, Chibuto, Chokwé e 
Matola. 
 
Há problemas em duas assembleias de voto em Nampula com os livros de registo, onde os 
números não correspondem aos nomes correctamente. 
 
Os candidatos são permitidos a votar primeiro, e tem havido algumas queixas, por exemplo em 



 

Mocuba, de candidatos exortando abertamente os eleitores na fila para vota em si. Campanha 
perto da assembleia de voto é ilegal. 
 
Nosso jornalista relata que dois delegados MDM não foram autorizados a entrar numa assembleia 
de voto de bairro Samora Machel, Chibuto. 
 

2 jornalistas detidos 
 
Os jornalistas Fenando Lima e António Munaita, respectivamente do semanário Savana e Diário 
da Zambézia, foram detidos durante quatro horas pela Polícia a República de Moçambique (PRM) 
em Mocuba, quando faziam a sua viagem de trabalho a Gurué. Lima trajava uma camisete do 
Savana e ambos estavam identificados como jornalistas devidamente credenciados, mas eles 
foram acusados de fazer campanha ilegal num dia de reflexão. Note-se que os jornalistas não 
transportavam nenhum material de propaganda no momento de sua detenção. Fernando Lima 
relata que foram acusados por um responsável do partido Frelimo e as provas eram artigos 
publicados nas três edições mais recentes da Savana que eles traziam consigo. 
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