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ACÇÃO COLETIVA: Este boletim é baseado em reportagens de mais de 150 jornalistas, que se 
encontram em quase todos os distritos, trabalhando como uma equipa para dar a cobertura das 

eleições mais completa e actualizada. Este ano, iremos trabalhar em parceria com o Fórum 
Nacional de Rádios Comunitárias (FORCOM) e a Liga dos Direitos Humanos.  

_________________________________________________________________________________________ 

Para as notícias mais quentes sobre as eleições, siga-nos no Facebook: 
https://www.facebook.com/CIP.Eleicoes 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Estão a aumentar casos de violência, 
segundo o Presidente da CNE, Abdul Carimo 
 
Casos de violência e má conduta eleitoral estão a aumentar um pouco por todo o país, alertou 
Abdul Carimo, o presidente da CNE, em sua exortação proferida hoje. Ele confirmou que a prática 
de ilícitos eleitorais tem resultado em detenções. 
 
O Presidente da CNE, apelou aos membros dos partidos para que "abandonem o recurso à 
violência, e pautem pelo civismo nos dias que nos restam da campanha eleitoral". 
 
E, em um sinal de alerta, claramente dirigido a Frelimo, mais também ao MDM no centro e norte 
do pais, ele ressaltou que a lei eleitoral proibiu o uso de recursos estatais e municipais. Também 
proibiu a realização de campanha em unidades militares, locais normais de culto, edifícios 
públicos durante o dia de trabalho normal, e nas escolas durante o período de aulas. 
 
Inicia amanhã a formação de 60.000 MMV’s  
 
60.000 candidatos a membros de mesas das assembleias de voto (MMV’s), serão formados a 
partir de amanhã até ao dia 28 de Setembro, em todo o país, estes fazem parte do primeiro grupo 
de formandos.  
 
No total, serão capacitados 130.000 candidatos, sendo que a formação do segundo grupo de 
70.000 terá lugar entre os dias 30 de Setembro à 9 de Outubro. Estes dados, foram fornecidos 
pelo porta-voz da CNE Lucas José, em entrevista ao nosso Boletim. 
 
Segundo José, nestes 130.000, estão inclusos os candidatos indicados pelos três partidos 
políticos com assento parlamentar, os quais já iniciaram com o processo de envio das listas. 
Todavia, o Presidente da CNE na sua exortação proferida hoje de manhã sugeriu que alguns 
partidos não apresentaram listas completas. Ele instou os partidos políticos “a enviar listas dos 
candidatos a MMV de modo a receber a formação necessária com vista ao cabal desempenho 
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das suas funções”.  
 
De referir, que a luz da nova legislação eleitoral, em cada mesa de assembleia de voto, serão 
integrados MMV’s indicados pelos partidos políticos com assento na Assembleia da República. 
 

Partidos políticos continuam 
a praticar ilícitos eleitorais na campanha 
 
Enquanto a polícia e o ministério público mantêm o silêncio perante o uso de bens do estado na 
campanha, os partidos continuam a ignorar a lei e os apelos da sociedade para uma campanha 
sem ilícitos. Situações mais flagrantes acontecem fora dos grandes centros urbanos. 
 
Na comitiva da Primeira-dama, em Nacala-Porto 
 
Em Nacala-Porto, uma viatura pertencente ao Estado, com a chapa de inscrição EAB 239 MP, foi 
usada para campanha eleitoral da Frelimo na recepção da esposa do Presidente da República, 
Maria da Luz Guebuza, nesta quarta-feira (17). Segundo os nossos correspondentes a mesma foi 
vista cheia de panfletos da Frelimo e do seu candidato, e estacionada na sede distrital do partido 
Frelimo em Nacala-Porto, conforme ilustra a imagem abaixo. Uma outra viatura, pertencente a 
Direcção Provincial de Educação, com a chapa de inscrição EAB 607 MP, foi vista no mesmo 
recinto. 
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No distrito de Buzi, Sofala, uma viatura de marca Toyota Hilux, D4D cor cinzenta (na imagem), 
com a matrícula AEG 485 MP, afecta aos Serviços Distritais das Actividades Económicas, foi 
mobilizada para engrossar a comitiva de campanha eleitoral do chefe da brigada central do 
Partido Frelimo na província de Sofala, Alberto Chipande. Correspondentes do CIP naquele 
distrito flagraram esta viatura do Estado em acto de campanha do partido Frelimo no Bairro 
Mucurrungo, na vila-sede do distrito de Buzi. 
 

 
 
Em Cabo Delgado, o administrador da cidade de Pemba, Gabriel Adolfo, está a usar a viatura do 
Estado, a si alocada, de marca Ford Ranger para a campanha do partido Frelimo. O administrador 
circulando na viatura do Estado, integrou a campanha do partido Frelimo na terça-feira passada e 
foi fotografado em dois momentos pelos correspondentes do CIP, nomeadamente, na Rua 12 e na 
Avenida 25 de Setembro. Para ocultar as chapas de inscrição da viatura, o administrador havia 
colado sobre as mesmas, panfletos com inscrições grafais “Frelimo”.  
 
Em Xinavane, funcionários públicos obrigados 
a participar na reunião do partido Frelimo  
 
Em Xinavane, distrito da Manhiça, funcionários públicos, incluindo professores, foram obrigados a 
participar numa reunião do partido Frelimo para discutir assuntos ligados a campanha eleitoral, 
realizada por volta das 15h, desta quarta-feira (17), na sede deste partido em Xinavane. Segundo 
os nossos correspondentes, os professores foram instruídos a fazer campanha clandestina nas 
salas de aula, e devido a esta reunião da Frelimo, muitas escolas ficaram paralisadas em 
Xinavane, a título de exemplo: As EPC’s de Xinavane, Mepambe e 9 de Fevereiro; A Escola 
Secundária Geral de Xinavane e Escola Comunitária de Xinavane.  
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Solidariedade com uma dose de campanha eleitoral 
 
Em Nacala-Porto, em plena campanha eleitoral e já a pensar em 2019, as esposas do Presidente 
do Conselho Municipal de Nacala-Porto e do Administrador do distrital, e a directora da Escola 
Primária de Locone, dirigiram-se nesta quarta-feira (17), ao Orfanato de Nacala, onde também 
funciona uma Escola. Como as imagens ilustram a visita era carregada por cunho beneficente, ou 
seja, dentre várias actividades, oferecer material escolar, que ostenta o emblema da Frelimo. 
 

   
 
Violência e acidentes 
 
Enquanto as autoridades mostram-se tolerantes face ao uso de meios do Estado em campanha, 
por outro lado, agem perante vandalização de material de campanha eleitoral dos partidos.  
 
Em Mogincual, Nampula, a Renamo acusou a Frelimo de vandalização de seus panfletos e no 
dia 1 de Agosto de 2014 foi aberto um auto com número 9, no comando distrital da PRM. Segundo 
o delegado político Renamo no distrito de Mogincual (Nampula), Simão Gabriel Pelembe, a 
ocorrência registada na polícia seguiu os trâmites com celeridade e já aguarda pelo julgamento no 
Tribunal Judicial de Liúpo, marcado para o dia 22 deste mês de Setembro. 
 
No distrito de Barué, um motorista do Conselho Municipal de Catandica, que conduzia uma 
viatura do partido Frelimo com material propagandístico deste partido, invadiu, na terça-feira (16) 
por voltas das 12 horas, uma caravana de campanha da Renamo nas imediações da Escola 
Secundária Armando Guebuza, o que culminou com a sua agressão por membros daquele 
partido. O caso foi imediatamente reportado à Polícia, tendo sido aberto um auto contra os 
agressores. 
 
No distrito de Manica, concretamente no posto administrativo de Machipanda, uma viatura de 
marca Nissan Hard Body, que se encontrava na comitiva do candidato do MDM, Daviz Simango, 
terá despistado, ferindo gravemente 6 pessoas. O referido acidente aconteceu por volta das 15 
horas, desta quarta-feira (17), no cruzamento de Chiteúe, quando a caravana do MDM regressava 
da sede do posto administrativo de Machipanda.  
 
___________________________________________________________________________________ 
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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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