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De contagem paralela estão disponíveis resultados de três municípios: 
 
Ilha de Moçambique: Renamo - 49%, Frelimo - 30%, MDM - 11%; Participação  - 53%; 
Mocuba: Frelimo - 49%, Renamo - 48%, MDM - 3%; participação  - 50%; 
Gurué: Frelimo 51%, MDM 44%, Renamo 5% 
  
Possível fraude em Gurué 
  
Uma das repetidas formas de fraudes nas eleições em Moçambique é a invalidação de votos da 
oposição. Geralmente coloca-se uma marca nos boletins de voto da oposição para invalidá-los. 
Normalmente, a média de votos nulos é de cerca de 3%. Nesta eleição, em Gurué houve 6% de 
votos nulos. Das 67 assembleias de voto, em 9 assembleias foram apurados 10% de votos nulos.  
O mais alto foi na mesa 410506ª, na EPC de Aeródromo, com 21% e votos nulos, o que é muito 
suspeito. No posto de votação da EPC Contap, a assembleia 410102 tinha 2% de votos nulos, 
enquanto a assembleia de voto ao lado, a 410101, tinha 14% de nulos. O que também é 
fortemente suspeito. 
  
A diferença entre a Frelimo e o MDM é demasiada grande para que os votos inválidos mudem o 
resultado, mas esses números são uma indicação de má conduta no processo de contagem. 
  
Em adição, os nossos correspondentes disponibilizaram resultados oficiais de todos os 5 
municípios da província de Manica, nos quais a Frelimo ganha em todos. 
  
 Resultados oficiais dos municípios de Manica: 
  
Sussundenga: Frelimo - 64,81%; 9 assentos; Renamo: 3 assentos; MDM: 1 assento;  
Catandica Frelimo: 63,97% 11 assentos; Renamo:33,73% 6 assentos;MDM:2.31% 0 assento; 
Manica 59.87%Frelimo 13 assentos; Renamo: 8 assentos; MDM: 0 assento. 
Gondola Frelimo:57,38%; 10 assentos; Renamo: 7 assentos; MDM:0 assentos 
CHIMOIO Frelimo: 52,54% 22 assentos; Renamo: 44,48% 9 assentos; MDM:2.97% 1 assento. 
  
Resultado oficial de Chiúre 
 Chiúre - , Renamo 56%, Frelimo 38%, MDM 4%, Monarumo 2% 
Esta é a primeira vez que a Renamo ganha em uma cidade de Cabo Delgado 
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