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Estamos agora no Facebook: Centro de Integridade Pública 
Para os mais rápidos relatórios sobre a campanha eleitoral. 

 

Outros Partidos Políticos entram 
na Campanha Eleitoral 
 
Apesar de a campanha eleitoral ainda está a ser dominada pelos três grandes partidos, Frelimo, 
Renamo e MDM, alguns dos pequenos partidos estão agora nas ruas a procura de votos. Por 
exemplo, os nossos correspondentes relatam a presença do PAHUMO na campanha em Pemba, 
Balama (Cabo Delgado) e Maganja da Costa (Zambézia). 
 
O Centro de Integridade Pública publicou uma investigação mostrando que o Administrador do 
Distrito de Barué, Joaquim Zefanias, e o Secretário Permanente do mesmo distrito, Francisco 
Conde, usaram 67 mil meticais da conta bancária da Administração do Distrito de Barué, no 
Millennium BIM de Chimoio, para financiar actividades eleitorais e pagar facturas do partido 
Frelimo. http://www.cip.org.mz/cipdoc/322_CIP-a_transparencia_08%20(1).pdf 
 
Em Pemba, no primeiro dia, a Frelimo usou pelo menos duas viaturas do Estado afectas a 
Direcção Provincial dos Combatentes e ao Parque Nacional das Quirimbas. Trata-se de um Land 
Cruiser caixa aberta e Nissan Hardbody cabine dupla, não foi possível ver as matrículas porque 
foram cobertas com panfletos. 
 
Continuam a chegar relatos de conflitos sobre a colocação de cartazes e panfletos em locais 
inapropriados: 
 
Sofala 
 
No distrito de Dondo, um membro do MDM, foi detido pela PRM, ao ser flagrado a vandalizar o 
material propagandístico da Frelimo e do seu candidato, isto, na zona da cerâmica, limite entre as 
cidades da Beira e Dondo na província de Sofala. Contactado, o referido simpatizante do MDM 
refutou a acusação, afirmando que encontrava-se naquele local a colar cartazes do MDM e do seu 
candidato num pequeno espaço que havia restado depois dos membros do partido Frelimo terem 
colocados os seus cartazes. 
 
A foto abaixo mostra um cartaz do candidato Filipe Nyussi colado na residência de enfermeiros do 
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centro de Saude de Macharote no Dondo, um património do estado. 
 

 
 
Niassa 
No distrito de Cuamba, Frelimo e Renamo fixaram seus panfletos no edifício da Biblioteca 
Municipal de Cuamba. Imagens também mostram a existência de sobreposição de cartazes por 
parte da Renamo e a fixação de cartazes nos sinais de  
trânsito, pelo Frelimo e o MDM. 
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Nampula 
Na cidade de Nampula encontram-se colados panfletos da Frelimo na EPC 25 de Junho e nos 
muros das direções provinciais dos Recursos Minerais e Energia, da Mulher e Acção Social, 
ambas localizadas na Av. Eduardo Mondlane. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
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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