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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 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Renamo também usa bens do Estado 
 
O que até agora parecia ser um exclusivo do pardito Frelimo, começa a estender-se para os 
outros partidos políticos, concretamente a Renamo. Uma viatura do Estado com a chapa de 
inscrição EAB 498 MP, foi fotografada esta sexta-feira (19), em Nacala-Porto, durante o comício 
do Presidente da Renamo Afonso Dhlakama, na Praça dos Heróis Moçambicanos, com panfletos 
do candidato da Renamo. No mesmo dia e local outras duas viaturas pertencentes ao Estado, de 
marca Ford Ranger, uma de cor cinzenta e outra azul, com as chapas de inscrição EAB 629 MP e 
EAB 579 MP, aparecem no mesmo comício, ambas com bandeiras deste partido. Conforme as 
imagens ilustram.  
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Informações colhidas pelos nossos 
correspondentes, estas viaturas pertencem aos 
deputados da Renamo, logo, foram adquiridas 
com fundos públicos, pelo que não deveriam ser 
usadas em actividades de campanha eleitoral. 
 

Apenas 3 casos de ilícitos eleitorais 
em Cabo Delgado 
 
Volvidos 20 dias de campanha eleitoral, a Província de Cabo Delgado registou apenas 3 casos de 
ilícitos eleitorais, relacionados principalmente, com a destruição de panfletos da Frelimo, em 
Quissanga e Mocimboa da Praia, e todos actos recaíram sobre os membros do MDM, sendo que 
os casos já foram encaminhados as respetivas procuradorias distritais. Estes dados foram 
fornecidos aos nossos correspondentes, pelo porta-voz do comando provincial, Adbul Chaguro. 
 
Estes dados foram confirmados em parte pelos partidos políticos, que contactados, afirmaram que 
os 20 dias de campanha foram positivos. Contudo, António Macanige, representante do MDM em 
Cabo-Delgado, queixa-se de provocações de membros da Frelimo nos distritos de Mueda e 
Mocimboa da Praia que resultam quase sempre com a intimação de membros do MDM para 
interrogatórios pela PRM, não acontecendo o mesmo com os da Frelimo.  
 
Tete: Segundo o porta-voz PRM na Província de Tete, Luís Núdia, o balanço dos 20 dias da 
campanha eleitoral correram de forma positiva, contudo, há registo de 10 casos de ilícitos 
eleitorais, dos quais ofensas corporais e ameaças, que resultaram em 5 detidos, sendo 3 no 
distrito de Marávia e 2 no distrito de Cahora Bassa, e todos são do partido Renamo. 
 
Professores envolvem-se na campanha eleitoral 
e na formação para MMV’s, paralisando as aulas 
 
Inhambane: No distrito de Homoine, maior parte de alunos da Escola Secundária 25 de 
setembro, ficaram sem aulas esta sexta-feira (20), porque os professores encontravam-se na 
formação para MMV’s. 
 
Nampula: No distrito de Lalaua, algumas Escolas ficam abandonadas, porque os professores 
estão envolvidos na campanha eleitoral da Frelimo, facto que tem estado a preocupar os pais 
encarregados de educação. Por exemplo, consta que na EPC de Niveto, que dista a 38km da 
sede distrital, alguns professores desta instituição abandonam as aulas sem consentimento da 
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direção, alegando que vão fazer campanha eleitoral.  
 
No distrito de Muecate, muitas escolas entre primárias e secundárias, ficaram paralisadas esta 
sexta-feira (19), EPC e Secundarias, pelo facto de muitos professores e alunos estarem 
envolvidos nas formação para MMV’s. 
 
Vandalização de material de propaganda eleitoral 
 
Nampula: No distrito de Angoche, foi detido esta sexta-feira (19), um membro do Partido MDM, 
de nome Domingos Luciano, residente no bairro de Napuilimiti, posto administrativo de 
Namaponda acusado de ter retirado cartazes do Partido Frelimo no mesmo bairro. O membro em 
causa foi detido no posto policial do posto administrativo de Namaponda e transferido para 
comando distrital da PRM de Angoche. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
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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