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Desconhecidos incendeiam casa de 
simpatizante da Renamo 

 
Desconhecidos incendiaram na madrugada do dia 7 a residência de um membro da 
Renamo de nome José Luís, no posto administrativo de Inhangoma, distrito de Mutarara, 
Tete. Na altura do sucedido, o proprietário e a sua família encontravam-se a dormir no 
interior da casa, tendo sido despertados pelo calor das chamas. 
 
Os vizinhos tentaram socorrer, mas sem sucesso. 
A residência e os bens no interior da mesma foram 
reduzidos à cinzas. A família saiu ilesa, apurou o 
Boletim.  

O simpatizante da Renamo acusa seus 
homólogos da Frelimo de estarem por detrás do 
incidente por não ter aceite se juntar àquele 
partido.  

 

Imagem: Residência de simpatizante em 
Inhangoma  
 
Ainda na mesma província, simpatizante da 
Frelimo foi agredido e amarrado por homólogos da 
Renamo, no distrito de Chifunde. O episódio deu-
se quando a vítima que trajava uma camisete da 
Frelimo, passou defronte à sede da Renamo, 
tendo sido acusada de espião da Frelimo. A 
polícia foi chamada a intervir para repor a ordem.  

Partidos denunciam actos de 
violência em Tete 

Os partidos Frelimo, Renamo e MDM dirigiram-
se, cada um à Comissão Provincial de Eleições 
em Tete para denunciar casos de agressão e 
violência perpetrados por simpatizantes de outros 
partidos, informou ao Boletim o presidente da 
CPE, Ussumane Cassamo.  

 A Renamo acusa membros da Frelimo de 
terem espancado dois dos seus simpatizantes 
como forma de intimida-los a abandonar a caça ao 
voto, sendo um na cidade de Tete e outro no 
Zumbo.  

Imagem: Simpatizante da Frelimo espancado 
no distrito de Zumbo 

 
A Frelimo, por sua vez, apresentou à CPE dois 

casos de espancamento dos seus simpatizantes 
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ocorridos em Moatize, acusando a Renamo de 
estar por detrás do sucedido. O MDM acusa a 
Frelimo de ter incendiado a residência do seu 
vogal no distrito de changara.  

Segundo Cassamo, cinco casos de ilícitos 
eleitorais deram entrada na CPE. Cassamo disse, 
ainda, que a CPE apela os partidos a não 
enveredarem pela violência durante a campanha. 

Os casos de agressão entre Renamo e Frelimo 
foram reportados pelo Boletim em edições 
anteriores.   

 

Simpat izante  do ND 
agredido em Chokwé 

Simpatizante da Nova Democracia (ND) foi 
agredido por um apoiante da Frelimo no distrito de 
Chókwe, Gaza, quando fazia campanha pelo seu 
partido. O caso foi submetido à polícia. Entretanto, 
segundo apurou o Boletim, membros da Frelimo 
tentaram, sem sucesso, aliciar a família da vítima 
com valores monetários para que a queixa fosse 
retirada. 

O cabeça-de-lista da ND na província de Gaza, 
Félix Silva, também músico conhecido por Refila 
Boy, confirmou o caso e acusa o partido no poder 
de tentar inviabilizar a campanha do seu partido 
no distrito de Chókwe. 

“Há muita injustiça cometida pela Frelimo e tem 
apoio da polícia”, disse o cabeça-de-lista, 
explicando que sempre que comunica à Polícia os 
locais onde o seu partido vai fazer a sua 

campanha, esta informaça à Frelimo. 
Silva disse ainda que simpatizantes do seu 

partido têm sido vítimas de perseguição e 
agressão desde o início da campanha. O cabeça-
de-lista acusou, ainda, a Frelimo de recolher 
cartões de eleitores para não exercer o seu direito 
de voto. 

Historicamente, a província de Gaza é bastião 
da Frelimo e a população local tem sido hostil para 

com membros da oposição. A Nova Democracia é 
um partido criado recentemente e concorre para 
as eleições da Assembleia da República em todas 
as províncias.  

 

Simpatizante da Frelimo detido 
em Inhambane 

Simpatizante da Frelimo foi preso e outros dois 
da Renamo e um MDM encontram-se detidos na 
província de Inhambane alegadamente por 
destruir material propaganda política, informou 
hoje o porta-voz do Comando provincial de 
Inhambane, Juma Ali Dauto. Os factos ocorreram 
nos distritos de Massinga, Funhalouro, Mabote 
e Inharrime na semana passada. 

Os quatro indiciados eram simpatizantes da 
Frelimo, Renamo e MDM. Entretanto, um da 
Frelimo foi preso por 15 dias e sujeito a uma multa 
de 5 salários mínimos da função pública. Os 
outros 3 ainda vão conhecer sua sentença ao 
longo desta semana. 

 

MDM oferece bebida alcoólica 
para aliciar eleitores 

A delegada distrital do MDM em Funhalouro, 
Inhambane, Floriana António Machava, ofereceu 
bebida tradicional à população da localidade de 
Mocoene de modo a convencer o eleitorado a  
votar no seu partido nas eleições de 15 de 
Outubro próximo.  

O episódio deu-se quando a delegada fazia 
contacto com os eleitores daquele ponto do país, 
na tarde deste Domingo. Aparentemente 
animada, uma das senhoras que recebeu da 
delegada 50 meticais para comprar bebida, disse 

que vai votar no MDM.  O acontecimento foi 

registado num vídeo amador captado por um 
correspondente do CIP.  
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