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Dois presidentes de mesa detidos em flagrante por fraude 
eleitoral - 14H30 
  
Em pelo menos 4 municípios, presidentes de mesa de votação foram flagrados com boletins de 
voto extra. Dois deles foram detidos. Se alega que os presidentes estavam a entregar os boletins 
de voto extras a membros da Frelimo. 
  
Massinga, Inhambane, o Presidente de Mesa na Assembleia 4, na Escola de Artes e Ofícios, foi 
detido por entregar mais de um boletim de voto aos eleitores supostamente da Frelimo. 
  
Ilha de Moçambique, o presidente da mesa 2, no posto de votação de Macicate, foi encontrado 
com boletim de voto pré-marcado a favor da Frelimo e foi detido. 
  
Angoche, o presidente da mesa 03086-02, no posto da EPC de Aeroporto foi flagrado a entregar a 
um membro da Frelimo uma quantidade elevada de boletins de voto e até aqui não há informação 
de que o mesmo tenha sido detido. 
  
Maganja da Costa, Zambézia, um presidente de mesa 040158-03 no posto de votação que 
funciona na Escola Primária 3 de Fevereiro foi flagrado a atribuir 3 boletins de voto a cada eleitor. 
Não há confirmação de que o presidente tenha sido detido. 
  
  
Problemas com os cadernos eleitorais 
  
Outras irregularidades reportadas com frequência por nossos eleitores é a falta de nomes nos 
cadernos eleitorais. 
  
Nyamayabwe, Tete - cerca de 100 eleitores não votaram na mesa número 05201-02, que funciona 
na Escola Primária de Maenda, porque seus nomes não constavam dos cadernos eleitorais. Os 
eleitores que exibiam cartões de eleitores emitidos no mesmo posto recorreram ao computador do 
STAE para confirmarem seus nomes mas sem sucesso, facto que criou agitação. Cerca de 15 
agentes da intervenção rápida foram accionados para repor a ordem.   
  
Município de Chibuto, em muitas mesas na vila autárquica, os nomes dos eleitores não constam 
de cadernos eleitorais, levando centenas a regressar a casa sem votar. 
  

Abertura tardia de mesas na Beira 
  
Cidade da Beira, muitos postos abriram depois da 09h, como os casos da EP Amilcar Cabral, EPC 
de do Aeroporto, Escola Secundária Paulo Samuel Kankhomba, EPC de Vaz. Na EPC de 
Inhamizua uma mesa só abriu as 11h15. As causas do atraso são várias, dentre os quais o atraso 
na afectação de MMVs e a confusão dos cadernos eleitorais.   
  

Detenções e outras irregularidades 
 
Angoche, dois membros da Renamo estão detidos nas celas da PRM, no bairro Namaripe, 
acusados de perturbação da ordem e segurança no processo de votação. Trata-se de Mussa 
Caetano e Francisco Caetano, sendo o primeiro, um delegado daquele partido. 
  



Chimoio, devido a morosidade no atendimento no posto de votação de localizado no bairro 
Tembwe, eleitores invadiram uma mesa durante dez minutos gerando grande confusão no local. 
Devido a confusão, o processo foi interrompido por mais de uma hora. 
Ainda em Chimoio, um cidadão foi detido no posto de votação de Nhamadjessa por se apresentar 
embriagado e fazer campanha a favor da Renamo no local. 
 
Nacala-Porto, dois cidadãos idosos e portadores de cartões de eleitores foram retidos e 
colocados cárcere privado pela Renamo em Nacala Porto, com alegações de os mesmos foram 
trazidos de outros municípios para votar a favor da Frelimo em Nacala. 
Há um grupo da Renamo composto por jovens cujo trabalho é identificar e remover das filas 
pessoas que dizem não residir na cidade.  Entretanto, os alvos desta busca apresentam cartões 
de eleitores válidos. 
No início da tarde, a Polícia resgatou os cidadãos retidos depois de uma negociação dirigida pelo 
comandante local da Polícia. 
 
Diferentes níveis de participação 
Nossos correspondentes indicam que todas as mesas abriram em todos os municípios, apesar de 
casos localizados de abertura tardia. Do final da manhã ao início da tarde, os níveis de 
participação eram diferentes nos diferentes municípios, mas com tendência para redução. 
Alguns casos reportados pelos nossos correspondentes: 
+ Dondo em media  tem 70 a 80 eleitores nas filas; 
 +  Nhamatanda, em média existem 30 a 40 eleitores; 
+Beira, na zona de cimento, as filas têm 4 eleitores, e outras assembleias de voto já não tem 
eleitores; 
+ Maxixe tem entre 35 a 40 eleitores; 
+ Matola em media tem 15 a 20 eleitores; 
+Gorongosa, a média nas filas é de 0 a 4 eleitores por mesa; 
+ Cuamba, a média nas filas é de 10 a 14 eleitores nas assembleias de voto; 
+ Maputo, a média é dde 30 eleitores por assembleia 
+Monapo, a média é de 20 eleitores 
+Sussundenga, a média é de 20 eleitores 
 
 
 


