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Depois da azáfama que acom-
panhou os 43 dias de campanha

editorial
Até quando as irregularidades

 “graves” que não afectam o processo?

(Maputo) A votação para as eleições
presidenciais, legislativas e assembleias
provinciais que ontem teve lugar esteve
prenhe de irregularidades que, no global,
podem afectar todo o processo. A
Sociedade Civil (SC), na iniciativa
“Observação Eleitoral Conjunta” fez ontem
quatro comunicações sobre o andamento
do processo eleitoral enumerando,
igualmente, as situações irregulares que
acompanharam o processo. Na verdade,

Votação e as irregularidades detectadas pela Sociedade Civil

“Irregularidades que nos preocupam sobremaneira”

eleitoral, tudo parecia encaminhado
para que o país tivesse uma partici-

pação popular bem acima das taxas
que se vem registando nas eleições

a iniciativa tinha previsto fazer apenas 3
informes ontem, mas por volta das 22h30,
a SC sentiu-se obrigada a fazer mais um
informe. O Rev. Dinis Matsolo, do Conselho
Cristão de Moçambique (CCM), falando
em nome da iniciativa, disse no último
informe que estavam a acontecer situações
que “sobremaneira nos preocupam”.

Matsolo reconheceu a preocupação
depois de enumerar as irregularidades que
tiveram lugar e posteriormente as cenas de

violência que aconteceram, particularmente
na cidade de Nampula e Beira, locais que,
or sinal, registaram muitas irregularidades.

“Anotamos com satisfação a vontade
e a persistência das pessoas querendo votar,
mas também anotamos com preocupação
que existiram vários constrangimentos no
processo” – disse Matsolo, para depois
apelar: “Apesar disso, apelamos à calma,
serenidade e contenção porque a agitação
não vai resolver esse problema”.(I. Bata)
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174, Rua 12.338, Matola-Mozambique
+258 84 387 55 95

E-mail: info@quintajazzclube.com
Site: www.quintajazzclube.com

16 de Outubro -  Sopa de Abobrinha, Macaroni com Queijo
17 de Outubro -   Sopa de Vegetais,  Sandes  de Carne Curada Caseira

 pratos do dia: de terça à domingopratos do dia: de terça à domingopratos do dia: de terça à domingopratos do dia: de terça à domingopratos do dia: de terça à domingo     / / / / / 12h30 – 15h00,  290Mt p/p12h30 – 15h00,  290Mt p/p12h30 – 15h00,  290Mt p/p12h30 – 15h00,  290Mt p/p12h30 – 15h00,  290Mt p/p

Restaurante, Bar, Piscina, Sala de reuniões, esplanada infantil, aberto da terça-feira até o domingo, para almoço e jantar
17-10 / 20h00 - Música Dançante com DJ Paló

18-10 / 20h00 - Fernando Luís           19-10 / 14h00 - Matiné Dançante com Ze Barata

wine tasting / Prova de vinhos   * Pedra da Cancela 340ml  Tinto  & Branco

Principais Câmbios MZN
 em 16 de Outubro de 2014
Moeda     Compra     Venda

 ZAR/MT        2,78           2,84
  USD/MT     30,65         31,27
 GBP/MT      49,26         50,26
EUR/MT       38,99         39,77
 ZAR/MT        2,93           2,99  Fonte:
Nota: Cotações válidas apenas para
montantes inferiores ao contravalor de
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)

moçambicanas, excepto as primeiras em
1994 que tiveram uma participação
extraordinariamente positiva.

Muita coisa já disse sobre as razões
da fraca participação popular e duas
questões assumem sempre o topo,
nomeadamente as supostas fraudes
eleitorais e ainda a pouca criatividade por
parte dos partidos políticos, isto a nível
de promessas eleitorais.

A abordagem da fraude eleitoral,
apesar de bastante debatida, tem sido
difícil de mensurar o seu real impacto
nos resultados finais. E nesta coisa de
fraude, as entidades eleitorais têm sido
reiteradamente mencionadas como
protagonistas principais, ou então,
algumas pessoas que fazem parte destes
órgãos aos mais diversos níveis.

No sentido de combater este mal, a
Renamo fez tanto barulho e conseguiu
“infiltrar” os “seus” nos órgãos eleito-
rais. Por aqui estavam criadas condições
para oferecer maior credibilidade e
transparência ao processo.

Entretanto, tendo em conta os
relatos que nos chegam de vários cantos
do país, há coisas que não nos devem
sossegar em nenhum momento. Esta-
mo-nos a referir a problemas e irregula-
ridades, quanto a nós, graves, que acom-
panharam este processo, particular-
mente a votação que ontem teve lugar.

O ponto é que, uma semana antes, os
gestores (componente técnica e não politi-
ca) dos órgãos eleitorais asseguravam que
estava tudo certinho para o dia da votação,
mas quando as coisas efectivamente deviam
arrancar às 7 horas desta quarta-feira, os
problemas começaram a chover às catadupas.

Primeiro foi o transporte de material
que estava atrasado em vários cantos do
país; depois a ausência de MMVs em
número que impedia o início da votação;
seguiu a troca de cadernos eleitorais
impedindo os eleitores de exercer o seu
direito cívico, apareceu também a falta de
envelopes para votos especiais; a falta de
credenciação de observadores e delegados
de candidatura também foi registada em
vários cantos do país. Podem, algumas
pessoas, vir agora dizer que estas questões
são “normais” e são passíveis de acontecer
em qualquer processo eleitoral, mas, a
verdade é uma: são estas questões que
fizeram com que muitas mesas que
deviam ter aberto às 7 horas, só terem
conseguido começar a atender os
potenciais eleitorais depois da hora 12. E
porque muitas pessoas, na expectativa de
“querer ser o primeiro”, terem dormido
ou pernoitado nos postos de votação,

estavam até à hora 9 cansadas de
esperar. E muitas, mas muitas mesmo,
tiveram mesmo que desistir porque
não dava mais para aguentar. Saíram
frustradas porque alguém que devia
criar condições de voto na hora
prevista não fez o seu papel, ninguém
sabe por que razão. Os potenciais
eleitores que, de repente foram
informados do sumiço dos seus nomes
também não puderam votar e a
frustração foi indisfarçável na cara de
centenas de eleitores. Outros vários
potenciais eleitorais não puderam votar
porque as condições simplesmente
não estavam criadas. E é estranho que
muitas destas situações tenham
acontecido maioritariamente em
Sofala e Nampula, zonas que, a par da
Zambézia, tem uma forte influência
da oposição. Por causa disto e de
outras coisas que não conseguimos
mencionar aqui neste espaço, somos
de opinião que as irregularidades
“graves” deviam começar a afectar o
processo e, daí, a tomada de medidas
posteriores que se mostrarem
necessários e indispensáveis para
garantir um processo credível.(x)

(Maputo) Duas das principais
Organizações Não Governamentais nacio-
nais, nomeadamente a Liga moçambicana
dos Direitos Humanos (LDH) e o Centro
de Integridade Pública (CIP) emitiram, no
inicio da noite desta quarta-feira, uma carta
aberta ao Presidente da Comissão Nacional
de Eleições (CNE).
   A carta enviada ao presidente da CNE,
com conhecimento do Observatório Eleito-
ral e comunicação social, tem o objectivo
de denunciar a preparação de uma suposta

Sinais de fraude na Zambézia

CIP e LDH escrevem
ao Presidente da CNE

fraude no círculo eleitoral da provín-
cia da Zambézia. Nisto, as duas
organizações pedem que o dirigente
máximo deste órgão providencie medi-
das urgentes no sentido de impedir a
concretização da suposta fraude.

“A LDH e o CIP, tendo recebido, a
partir de Quelimane, capital da provín-
cia da Zambézia, através dos seus cor-
respondentes, a informação sob a forma
de denúncia, indicando a existência de
urnas supostamente contendo votos,
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estando alegadamente depositadas em
duas viaturas, nomeadamente Mahin-
dra dupla cabine, de cor branca, com a
chapa de inscrição MMQ 93-21, e duas
outras viaturas da mesma marca, com
as chapas de inscrição ACU 173 MC e
ABJ 481 MC e, ao que nos foi informado,
somente à espera de orientações para
os respectivos comandos as tirarem do
local onde se acham – no Quartel do
FPAI, nas proximidades do Palácio do

Governador Provincial – aparentemente
para levarem a um local que eles mes-
mos ainda o desconhecem” – refere a
carta das duas organizações.

Por outro lado, a carta endereçada
ao presidente da CNE denuncia que as
autoridades policiais tinham já preparado
12 caixas de gás lacrimogéneo para
usarem para dispersar a população, como
condição para garantir o “enchimento”
nalguns postos de votação.(Redacção)

(Maputo) O Presidente da Renamo
e candidato a Presidente da República por
este partido votou nas primeiras horas de
ontem, no local habitual: a Escola Se-
cundária da Polana. No seu primeiro pro-
nunciamento público, o líder da Renamo
mostrou-se feliz por ter tido a oportunida-
de de exercer o seu direito cívico, tendo,
ao mesmo tempo, apelado à afluência
dos eleitores nos postos de votação.

“Estou feliz por ter votado. Quero
convidar a todos eleitores do Rovuma
ao Maputo para que faça o mesmo,
sobretudo os jovens. Devem afluir em
massa para decidirem o futuro do
país” – pediu Afonso Dhlakama.

Por outro lado, Dhlakama apelou
à contenção no sentido de termos um
processo limpo e transparente.

À Polícia não deixou de dar
recados, particularmente em relação à
necessidade de a polícia evitar posicio-

No que considera que poderão ser as primeiras eleições credíveis

Dhlakama assegura que se
houver justiça irá ganhar

nar como parte do processo, mas sim,
intervir apenas e unicamente em casos
que se mostrem necessário.

“Também apelar a Polícia para
que não seja a dona do processo mas
que seja chamada apenas em caso de
necessidade” – exortou. “Pela primeira
vez espero que tenhamos eleições cre-
díveis e transparentes porque as outras
foram fantochadas” – disse o líder da
Renamo para depois assegurar que para
evitar a fraude, ele também estará por
perto, para monitorar os acontecimen-
tos, ou seja, para controlar o voto.

No fim, Dhlakama sintetizou: “Se
houver justiça, vou ganhar”.(Ed. Conzo)

(Maputo) “Me sinto muito
orgulhoso por ter cumprido o meu dever

Filipe Nyusi, candidato da Frelimo

Acredito na minha vitória
como cidadão moçambicano. Votei para o
futuro do meu país. É um dia especial

(Beira) O candidato a Presidente da
República pelo Movimento Democrático
de Moçambique, Daviz Mbepo Simango,
disse que todos os moçam-bicanos de-
vem votar pela paz e estabilidade do país
e tudo devem faze para que o processo
seja limpo, justo e livre.

Simango fez este pronunciamento
na manhã de ontem, instantes depois de
ter exercido o seu direito e dever cívico
na Escola Primária das Palmeiras, na
cidade da Beira.

Um recado particular foi dado à Polí-
cia da República de Moçambique no senti-
do de os membros da corporação não
serem parte ou actores principais do pro-
cesso, mas colocarem-se apenas como ele-
mentos que devem agir para a garantir e
repor a ordem e tranquilidade públicas,
caso nalgum momento, seja posta em causa.

Pediu também aos que considerou
“mentores da fraude” para que, desta vez,
tenham um comportamento diferente.

A existência de resultados justos e
transparentes é a principal condição para
que qualquer candidato aceite os resultados
que serão encontrados nas urnas, segundo
defendeu Daviz Simango.(C. André)

Daviz quer
eleições livres
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 Almoço - Buffet - LunchAlmoço - Buffet - LunchAlmoço - Buffet - LunchAlmoço - Buffet - LunchAlmoço - Buffet - Lunch
12h30 – 15h00, 500Mt p/p12h30 – 15h00, 500Mt p/p12h30 – 15h00, 500Mt p/p12h30 – 15h00, 500Mt p/p12h30 – 15h00, 500Mt p/p

(No Recinto da Escola Náutica)
Reservas pelo tel:21301408, 843053209, Fax:21327691

E-mail: maputowaterfront@tdm.co.mz
Site: www.maputowaterfront.net
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16 de Outubro - Sopa de batata e alho francesa, Salada de Feijão
verde e Ananás, Salada Mista, Bife e bacon Com Tagliatelle, Peixe
assado com batata, Vegetais a vapor           17 de Outubro -Sopa de
peixe,  Salada De Vegetais ,  Salada Mista,  Car i l  de frango
maionese, Cous cous royal, Arroz de cebola caramelizada

Sábado, dia 18 de Outubro a partir das 19h00 - Ze Barata

*Pedra Cancela Pedra Cancela Pedra Cancela Pedra Cancela Pedra Cancela Branco - Bottle/Garrafa 750 ml a 980.00Mt,
Glass/ Copo a 275.00 Mt     *Pedra Cancela Pedra Cancela Pedra Cancela Pedra Cancela Pedra Cancela Tinto - Bottle/Garrafa

750 ml  a  980 .00Mt,  Glass /  Copo a  275 .00Mt

(Nampula) Um cidadão, cuja
identidade não conseguimos apurar, foi
recolhido aos calabouços do comando
da Polícia da República de Moçambi-
que (PRM), às 13h10, em Nampula,
supostamente por ter tentado aliciar
eleitores para votarem no partido
Frelimo e seu candidato presidencial.

Segundo testemunhas no local, o
cidadão em alusão, recolhia cartões dos
eleitores numa das mesas instaladas no
posto de votação da EPC de Napipine.
Ele tentava persuadir os eleitores para

Alegadamente para votar na Frelimo e em Nyusi

PRM prende cidadão que
tentava comprar eleitores

votarem bem e votar bem significa, para
ele, votar na Frelimo e em Filipe Nyusi.

Momentos depois de a Polícia ter
tomado conhecimento da ocorrência,
decidiu prender o  suposto infractor.

Miguel Bartolomeu, porta-voz do
Comando Provincial da PRM em Nam-
pula, confirmou a detenção do indivíduo,
tendo avançado que ele estava na posse
de oito cartões de eleitor.

Refira-se que o cidadão a contas
com Polícia é um funcionário do Minis-
tério da Saúde.(Leo da Margarida)

(Tete) No distrito de Tsangano,
em Tete, boletins de voto foram
vandalizados e queimados, por membros
da Renamo, em assembleias de voto
localizadas em três escolas.

Esta situação, que ocorreu nas
EPC de Chicabula- Diwa, EPC de
Chiandame e EPC de Gumbacere, deve-
se ao facto de alegadamente as urnas
colocadas nas assembleias de voto terem
sido guardadas em casa dos líderes
comu-nitários, onde foram enchidas
de bole-tins previamente preenchidos.

Na sequência, houve o registo de
dois feridos na EP1 de Gumbacere,  e
detenção de 11 pessoas, das quais 5 de
Chicambula e 6 de Chiandame. Repor-
ta-se que, em Gumbacere, uma agente
da PRM fugiu e abandonou a uma
arma (AKM), que se encontra na
posse dos membros da Renamo.

Estas escolas, encontram-se
completamente abandonadas neste
momento.

Uma situação similar ocorreu na
EP1 de Tsuende, localizada, entre 
Moatize, perto do limite com o distrito
de Tsangano, e nas proximidades da
fronteira com o Malawi.(CIP/AWEPA)
*titulo do mediamediamediamediamediaFAX

Distrito de Tsangano,
província de Tete

Boato de
“enchimento”

resulta em
destruição e
vandalização
de boletins*

(Maputo) Apesar de, até ao
fecho desta edição, por volta das 4
horas, muitas assembleias de voto
terem estado ainda a fazer  o
apuramento preliminar dos votos nas
urnas, os números que têm estado a
“cair” indicam uma grande vantagem
da Frelimo e seu candidato nas três
províncias do sul e também em Cabo
Delgado, Niassa e Tete. Já em
Nampula, Zambézia, Manica e
Sofala, há uma disputa taco-a-taco

Resultados colocam Nyusi
e Frelimo na dianteira

- Provável cenário de segunda volta colocará
Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama num novo

frente-a-frente
entre Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi.
Daviz Simango aparece em terceiro,
com um desempenho muito aquém
daquilo que eram as expectativas dos
militantes e apoiantes deste candida-
to e seu partido, o MDM.

Assim, um provável cenário de
segunda volta poderá ditar uma disputa
entre Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama,
contrariamente às previsões dadas por
algumas sondagens que tiveram lugar
nos últimos meses.(Redacção)

porque os meus dois filhos votaram
pela primeira vez, um de 21 e outro de
18 anos. Quero pedir aos moçambicanos
a aderirem ao projecto de decisão sobre
o futuro da Nação que está cada vez
mais a tornar-se exemplo na prática da
justiça. Estou esperançoso. Que o

processo continue assim, sem violência.
É momento de alegria. Acredito na minha
vitória porque fiz um trabalho preparado
durante anos. Estou confiante de que vou
ganhar porque trabalhei para isto”, disse
o candidato presidencial da Frelimo, Filipe
Nyusi.(Ed. Conzo)
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