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Especial Eleições Autárquicas

MDM ganha na Beira, Renamo ganha em
Quelimane, Nampula, Alto Molócuè e
Mocímboa da Praia
Renamo e Muchanga dão luta na Matola e podem tornar o município
ingovernável por via da Assembleia Municipal.

Maputo (Canalmoz) – O mau momento que o Movimento Democrático de Moçambique atravessou no
período pré-eleitoral teve efeitos em
todos os municípios que estavam

sob sua gestão, com excepção da
cidade da Beira. É confirmado que
Daviz Simango e o MDM ganharam
a cidade da Beira, com 58% dos
votos. A Renamo e Manuel Bissopo

disputam o segundo lugar com Augusta Maíta, da Frelimo, com 17% e
14%, respectivamente, com a balança a pender para o lado da Frelimo.
Em Quelimane, a Renamo e Manuel
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de Araújo arrasaram a concorrência,
o que quer dizer que Araújo saiu do
MDM para a Renamo com os seus
eleitores. Quando já estavam processados 98% dos votos, o resultado indicava vitória da Renamo com 60% dos
votos. Manuel de Araújo publicou na
sua página do Facebook – com base
em contagem paralela feita pelo seu
partido – que venceu as eleições com
60% dos votos. A Frelimo ficou em
segundo lugar e o MDM em terceiro.
Na Zambézia, é de destacar o caso
do MDM, que pode vir a perder o município do Gurué. A Frelimo segue
na frente, com 48% dos votos. Mas
a Frelimo perde o município de Alto
Molócuè a favor da Renamo, que
segue na frente, com 53% dos votos.
Paulo Vahanle e a Renamo vão
continuar a dirigir a cidade de
Nampula. Até ao fecho desta edição, a Renamo seguia na frente,
com 57% dos votos, quando estavam processados 90% das urnas.
Em Nampula, é de destacar para
o facto de a Renamo estar na frente
em quase todos os municípios, nomeadamente, Ilha de Moçambique,
com 50%, e Monapo, com 49%.
Nos municípios da província de
Nampula – com excepção da cidade de Nampula, onde a derrota
da Frelimo é inequívoca – teme-se

que os números sejam trocados a
favor do partido Frelimo no processo de centralização dos dados.
Em Cabo Delgado, a Renamo
ganhou as eleições no município
de Mocímboa da Praia, com 57%,
quando já foram processadas todas
as mesas. É mais uma autarquia que
entra nas contas da Renamo, que
está a enfrentar um problema de
logística para ter acesso aos editais.
No município da Matola, na pro-

víncia de Maputo, António Muchanga e a Renamo estão a dar grande
luta à Frelimo e a Calisto Cossa,
que tinham a sua vitória como favas contadas. O certo, porém, é
que há um empate técnico entre
a Renamo e a Frelimo, com 48%
para o partido no poder e 46% para
a Renamo. Mas, na Matola, também se teme que seja feita a alteração dos números durante a centralização dos dados. (Redacção)
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