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Sinais preocupantes de violência na 
fase final da campanha 

om o aproximar do fim da campanha,  a violência está a surgir casos preocupantes um 
pouco por todos os municípios, opondo geralmente a Frelimo contra a Renamo e a 

Frelimo contra o MDM. 
 

Na cidade de Chimoio, 
apoiantes da Renamo atiram 
pedras contra máquina 
escavadora pertencente ao 
cabeça de lista da Frelimo, 
João ferreira, na sexta-feira, 
5 de Outubro. Tudo começou 
quando os apoiantes da 
Renamo, numa marcha no 
bairro Heróis Moçam-
bicanos, cruzaram-se com a 
máquina escavadora a fazer 
obras na estrada e 
começaram a apedrejar a 
máquina. Para amainar os 
ânimos dos mesmos, foi 
necessária a intervenção de 
membros seniores da 
Renamo para evitar o pior. 

Mandimba: Simpatizantes da Frelimo neste 
vila autárquica da província do Niassa, manhã da 
sexta-feira 05 de Outubro, entoavam cânticos pela 
artérias da cidade, com palavras insultuosas à 
oposição e jogavam garrafas contendo bebidas 
alcoólicas sobre membros da Renamo e do MDM. 

A Polícia acompanhava os actos sem agir. A 
campanha da Frelimo é de longe superior em 
termos de aderência da população local na sua 
campanha.  

Monapo: simpatizantes da Renamo agrediram 
quatro apoiantes da Frelimo, acusando-os de estar 
a recolher cartões de eleitores pela cidade. 

Simpatizantes da Renamo no município de 
Chimoio lançaram pedras contra o 

nivelador do cabeça de lista da FRELIMO, 
João Ferreira 

Elementos da Renamo interpelaram um 
pequeno grupo de apoiantes da Frelimo no bairro 
de Nova Cuamba, dia 05/10/2018, às 15h e 
começaram a interroga-los sobre a alegada 
recolha de cartões. Por fim começaram as 
agressões e 4 pessoas da Frelimo ficaram feridas 
e estão a receber cuidados médicos no hospital 
distrital de Monapo. 

 O comandante distrital da PRM, Fernando 
Gustavo, apelou aos partidos envolvidos para se 
distanciarem de actos violentos. 
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Renamo e Frelimo cruzaram 5 vezes este sábado nas ruas e avenidas da Maxixe durante caça ao voto,  
mas o cenário que se notou foi de irmandade, ou seja sem insultos, apedrejamento e ilícito.   

(Foto: Luciano da Conceição) 

Campanha ordeira na maioria 
das autarquias 

 campanha eleitoral está a ser pacífica na maioria das autarquias, apesar de alguns 
incidentes pontuais de violência, que temos vindo a reportar. 

Na Cidade da Beira, o Comandante Provincial 
da PRM, Alfredo Mussa, disse em conferência de 
imprensa na sexta-feira 05 de Outubro que a 
campanha eleitoral na cidade está a decorrer de 
forma ordeira e pacífica, sem registo de ilícitos 
eleitorais e saudou os partidos concorrentes, 
encorajando-os a manter o civismo. Na Cidade de 
Beira concorrem o MDM, que é actualmente 
governo local, a Frelimo, a Renamo e a coligação 
E-POVO. 

Na autarquia de Mueda, Cabo Delgado, o 
ambiente da campanha é pacífico e ordeiro entre 
as três formações políticas concorrentes, 
nomeadamente, Frelimo, MDM e Renamo. Não foi 
registado nenhum sinal de violência desde o início 
da campanha. 

Em Malema, Nampula, o ambiente de 
campanha pode também ser considerado ordeiro 
nos últimos dias. Até aqui foi registado apenas um 

incidente grave que reportamos na edição 56, em 
que um membro da Renamo atropelou por 
motorizada um membros do MDM e gerou alguma 
confusão mas a Polícia conseguiu acalmar a 
situação. 

Na Cidade de Tete, depois do início turbulento 
com o baleamento de um membro da Renamo por 
um agente da Polícia e membro da Frelimo, a 
campanha seguiu de forma ordeira. Os três 
partidos concorrentes, Frelimo MDM e Renamo 
estão virados para preparar a votação na próxima 
quarta-feira. Os três informaram ao Boletim que já 
credenciaram seus delegados de candidaturas 
para todas as mesas da Cidade. 

 
Outras  Not íc ias  

+ O Presidente do Conselho Municipal da vila 
da Manhiça e cabeça de lista da Frelimo, Luís 
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Munguambe, assumiu que tem estado a usar 
viaturas da autarquia para a campanha do seu 
partido e prometeu na tarde desta sexta-feira 
parara de usá-los, mas os correspondentes do CIP 
nesta autarquia verificaram que ainda este sábado 
os carros do município continuavam em campanha 
da Frelimo 

+ O cabeça de lista do Partido Liberal para o 
Desenvolvimento Sustentável (PLDS) em 
Nampula, Ali Alberto, escorraçou na quinta-feira 
do dia 04 de Outubro, jornalistas da Televisão 
Miramar, impedindo-os de cobertura da sua 
actividade da campanha eleitoral. Ali Alberto alega 
que a cobertura jornalística da TV Miramar é feita 
de forma discriminatória, cultivando sempre a 

imagem do partido Frelimo e em grande prejuízo 
ao PLSD.  

Ali Alberto concedeu uma entrevista a alguns 
jornalistas na Praça dos heróis moçambicanos, no 
dia 04 de Outubro no quadro da exibição do seu 
manifesto eleitoral e do seu partido, porém, deu 
ordens aos jornalistas da TV Miramar para não se 
aproximarem. 

+ A vila de Catandica, Manica, está a registar 
nas últimos duas semanas sucessivos cortes de 
energia eléctrica, causando preocupação em 
relação ao dia da votação, para a fase da 
contagem de votos. 
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COBERTURA DETALHADA DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS de 2018 e Eleições Gerais de 2019 a ser 
mais uma vez feita pelo Boletim sobre o Processo Político em Moçambique, que tem vindo a cobrir  
todas as eleições multipartidárias em Moçambique desde 1994. Mais uma vez, teremos uma equipa 
de repórteres posicionados em todo o país, reportando os factos com acurácia a veracidade. O 
Boletim tem periodicidade mensal durante a preparação das eleições e será mais frequente e de 
base diária durante as eleições.  
 Para subscrever o boletim eleitoral em português http://eepurl.com/cYjhdb e a edição em Inglês 
tinyurl.com/sub-moz. 
 As primeiras edições estão disponíveis em http://bit.ly/ElAutar2018 
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