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Detidos 10 membros da oposição  
em Nampula 
     por envolvimento em ílicitos eleitorais 
     e suspeitas de roubo 
 
Mais de 10 indivíduos pertencentes aos partidos da oposição foram detidos nas diferentes 
unidades policiais de Nampula, desde que a campanha que a campanha iniciou, segundo 
anunciou o comandante provincial da PRM Abel Nuro, no balanço sobre a campanha 
eleitoral em Nampula.  
 
Em Alua, no distrito de Eráti, um simpatizante de um partido da oposição e um régulo 
local, estão detidos supostamente por terem tentado bloquear uma caravana da Frelimo 
que seguia ao povoado de Samora Machel. 
 
Consta ainda do balanço da PRM, que no distrito de Nacarôa, dois indivíduos sendo um 
da Renamo e outro do MDM, foram detidos por terem rasgado panfletos do partido 
Frelimo e seu candidato.  
 
No distrito de Liúpo três indivíduos da Renamo foram detidos por terem tentado furtar 
duas motorizadas, igual número de bicicletas e uma quantia de cinco mil meticais. 
Curiosamente o balanço da PRM não faz menção à eventuais casos de ilícitos 
perpetuados por membros do partido Frelimo. 
 
Em Nacala-Porto criada  
Comissão de Remoção de Panfletos  
em lugares proibidos 
 
No distrito de Nacala-Porto, os órgãos de gestão eleitoral, criaram uma comissão conjunta 
de remoção de panfletos colados em lugares proibidos. As fotos mostram alguns desses 
lugares. 
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Também m Nacala-Porto foram afixados panfletos do candidato da Frelimo na residência 
protocolar da Eletricidade de Moçambique e no edifício pertencente aos Serviços Distritais 
da Mulher e Acção Social. 
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Registo de números de cartões 
 
No distrito de Chibuto, Gaza, um grupo de 4 membros da Frelimo nomeadamente: Rosita 
Sumbane; Graça Mabasso; Raquel Mondlane e Alda Marquel, estão a levar acabo uma 
campanha de registo de números de cartões de eleitores e andam de casa em casa a 
fazer este trabalho. Contactados, alegam terem sido ordenados pelo Primeiro Secretário 
do Comité Distrital, o senhor Francisco Xixongue, algo que já está gerar uma onda de 
desconfiança no seio dos outros Partidos, a Renamo e MDM. 
 
Presença de Partidos Políticos Na Campanha Eleitoral 
 
Gaza 
No distrito de Guijá, apenas o partido Frelimo está realizar a campanha eleitoral. Um 
membro do MDM, revelou que ainda não haviam iniciado por falta de material e que os 
membros não estavam completos. No que diz respeito a Renamo, não se consegue 
identificar um membro sequer deste partido e consta que este partido nem sede tem em 
Guijá. 
 
Inhambane 
No distrito de Inharrime, mais duas forças políticas entraram em campanha eleitoral, trata-
se do Partido de Renovação Social (PARESO) e da Coligação União Eleitoral. 
 
Acidente de Viação  
 
Gaza 
No distrito de Bilene, uma jovem e simpatizante do partido Frelimo, perdeu a vida em 
plena campanha eleitoral. Tudo aconteceu quando a jovem escorregou e caiu do alto  da 
viatura marca JAC, pertecente comité distrital da Frelimo, isto, no momento em que a 
caravana da Frelimo regressava de uma jornada da campanha eleitoral, no posto 
administrativo de Chissano. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Um relatório detalhado sobre as eleições gerais de 2009 (em duas partes), se encontra 
disponível, somente em Inglês, em: http://bit.ly/MozElec2009-1a e http://bit.ly/MozElec2009-2 
 
___________________________________________________________________________________ 
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