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CNE confirma a 2ª volta em Nacala  
e a vitória da Frelimo em 41 de 43 municípios  
 
Os resultados oficiais anunciados quinta-feira à tarde pela Comissão Nacional de 
Eleições (CNE) confirmam a vitória da Frelimo em 41 dos 43 municípios. 
 
Mas em outros dois, onde Frelimo tinha reivindicado vitória, homologada pelas 
comissões de eleições de cidade, a CNE deliberou de outra forma. Em Nacala 
nenhum candidato obteve a maioria na votação para a presidência – o actual 
Presidente, da Renamo, Manuel dos Santos, obteve 47,8% dos votos, e o seu 
opositor da Frelimo, Chalé Ossufo 49,8%, de forma que haverá uma segunda volta 
entre os dois em Janeiro. A Comissão de Eleições da Cidade tinha dado a Ossufo 
uma ligeira vantagem, acima de 50% dos votos, mas a contagem paralela conduzida 
pelo Observatório Eleitoral, e os editais apresentados pela Renamo, apresentaram 
ambos, menos de 50%. 
 
Na Beira, a esmagadora vitória do actual Presidente do Município, Daviz Simango, 
nunca foi posta em questão. Mas a Frelimo reinvidicou uma maioria na assembleia 
da cidade e este resultado foi confirmado pela Comissão de Eleições da Cidade. 
Mais uma vez, a contagem paralela discordou e disse que não havia maioria, tendo 
esta posição sido confirmada pela Comissão Nacional de Eleições. Tal como 
previsto, a Frelimo terá 19 lugares, a Renamo 17, o grupo independente GDB 7, o 
PIMO 1 e o PDD 1. 
 
Os casos da Beira e Nacala mostram a importância das contagens paralelas e da 
distribuição dos editais aos partidos políticos e observadores. As comissões de 
eleições da cidade curvaram-se perante forte pressão política, mas a CNE não. 
 
Resultados completos amanhã  
 
A tabela completa dos resultados será ser distribuída amanhã (sexta-feira). 
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Para assinar: 
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