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D iante da denúncia e 
pedido de correçcão 
feitas pelo partido 

RENAMO às irregularidades 
detectadas nos cadernos for-
necidos pelo STAE aos partidos 
concorrentes, a comissão Na-

cional de Eleiçães veio reco-
nhecer publicamente o mérito 
desta denúncia, prometendo 
fazer as devidas correçcões em 
tempo útil.
Na verdade, torna-se extre-
mamente importante que se 

esclareçam os contornos que 
estão envoltas no mistério des-
tes números acrescidos, cader-
nos corrompidos, entre outros 
problemas que mesmo sendo 
reais foram enviados aos des-
tinatários.

Importa referir que os actores 
politicos deste país comecem a 
vigiar para que irregularidades 
do género não ensombrem o 
próximo processo eleitoral au-
tárquico, por ser mais extenso, 
certamente continua na pág. 3

CNE RECONHECE QUE 
HOUVE  IRREGULARIDADES 
NOS CADERNOS ELEITORAIS
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Editorial

NAMPULA PROMETE VOTAR 
NO CANDIDATO VAHANLE
N a sequência das eleições intercalares para a escolha 

do presidente do Conselho Municipal da cidade de 
Nampula, a RENAMO apresentou um candidato à 

altura dos anseios daquela autarquia. Trata-se de Paulo Vahanle. O 
Programa de Governação proposto pela RENAMO e seu candidato 
à Presidente, Paulo Vahanle, resulta da visão que este partido tem, 
à luz dos objectivos preconizados nas agendas de Desenvolvimento 
de Moçambique 2025, de África 2063 e das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável 2030. É ciente destes objectivos que 
o candidato da RENAMO se propõe caso seja eleito a realizar o 
seguinte:  

1. Sobre Agua: Vahanle propõe-se trazer água para Nampula 
através da abertura de mais furos de abastecimento deste liquido, 
bem como construir reservatórios para mitigar o sofrimento dos 
munícipes. 

2. Sobre Educação e Juventude: Visto que no Município de 
Nampula há falta de escolas de Artes e Ofícios para crianças e 
jovens.O candidato Paulo Vahanle, promete trazer Escola de Artes e 
Ofícios para a formação e a promoção do auto-emprego dos jovens 
munícipes. Dado que os jovens precisam de mais oportunidades,  é 
através destas escolas que vão aprender a construir e a fabricar as 
coisas que as comunidades precisam. 

3. Sobre Auto-Sustento: Este candidato, percebendo que a pouca 
produção deve-se deve-se a falta de recursos, o que origina a 
pobreza e afecta a maioria dos munícipes. O candidato da RENAMO 
irá incentivar actividades económicas em sectores como, indústrias 
cerâmicas, lacticínios, agro-pecuária, piscicultura e apicultura. Pois, 
dessas oportunidades a juventude precisa.

4. Infraestruturas e Transportes:  Visto que as ruas da cidade de 
Nampula estão em péssimo estado de transitabilidade. As travessias 
nos riachos são feitas com grande perigo devido a falta de pontes. O 
Candidato da RENAMO, Paulo Vahanle, promete melhor as vias de 
acesso. E atendendo a que a cidade de Nampula possui uma rede 
de transporte público deficiente e não humanizante, o candidato 
Vahanle vai adoptar medidas adequadas para que os munícipes 
beneficiem-se de um transporte público condigno.

5. Sobre Saúde Pública e Saneamento do Meio: O candidato 
da RENAMO entende que o acesso à saúde é um dos direitos 
fundamentais do homem. Por isso, Vahanle tudo fará para que os 
serviços de saúde estejam mais próximos do Munícipe. Visto que a 
cidade de Nampula tem um sistema de drenagem deficiente, e isso 
faz com que as águas das chuvas misturem-se com as águas negras, 
o que periga a saúde pública. Portanto é promessa do Candidato 
Paulo Vahanle construir um sistema de drenagem eficaz.

6. Sobre o Emponderamento da Mulher: O candidato da RENAMO 
Paulo Vahanle defende que a mulher em Nampula é uma das 
principais vítimas da pobreza,por isso o seu envolvimento no 
combate deste mal é crucial. Este candidato, promete incentivar 
o emponderamento da mulher, pois, a mulher é capaz! Ainda o 
candidato da RENAMO, vai incentivar actividades económicas em 
vários sectores, para envolver esta camada social.Entende que 
a mulher tem que entrar na luta contra a pobreza, ser activa nos 
mercados, nas fábricas e a dirigir as organizações económicas e 
sociais ao lado do homem. O Candidato da RENAMO, Paulo Vahanle, 
vai incentivar o Empoderamento da Mulher.

7. Sobre Mercados e Feiras: O candidato da RENAMO Paulo 
Vahanle entende que a Cidade de Nampula é muito populosa 
porém, tem poucos mercados. Assim, ele promete quando chegar 
ao poder, promover maior crescimento dos mercados dos bairros 
periféricos bem como a  construção de um Mercado de peixe, que 
vai beneficiar de sombra para proteçcão dos utentes contra aquele 
sol escaldante. Vahanle reconhece que Nampula está a ficar um 
deserto, terra sem árvores.Assim sendo, o Candidato da Renamo, 
Paulo Vahanle, promete mandar reflorestar as zonas não habitadas 
da cidade e melhorar o meio ambiente. Promete ainda mandar 
construir drenagens para águas de chuvas e tratamento de esgotos, 
visto que a cidade de Nampula não tem drenagens e as águas das 
chuvas misturam-se com as águas negras, sujando os riachos e as 
lagoas. 

 8. Sobre Cultura e Desporto: A cidade de Nampula carece de 
locais para a prática de actividades culturais e desporto. Os poucos 
espaços existentes estão a ser vendidos para construção de casas e 
de barracas de forma desordenada. Assim sendo, o Candidato da 
RENAMO, Paulo Vahanle, promete privilegiar a criação de condições 
de modo a massificar a prática da cultura e desporto no Municipio 
de Nampula.

 9. Sobre Meio Ambiente: Atendendo a que a cidade de Nampula 
possui poucas árvores nas ruas, o Candidato da RENAMO, Paulo 
Vahanle, vai incentivar o plantio de árvores nas ruas da cidade.

10. Sobre Parques Infantis e Espaços de Lazer: No Município da 
Cidade de Nampula escasseiam jardins infantis e espaços públicos 
de laser condignos. Assim sendo, o Candidato da RENAMO, Paulo 
Vahanle, promete criar jardins infantis para ocupar, de forma 
saudável as nossas crianças e melhorar a qualidade dos espaços 
públicos de lazer para munícipes.

Assim sendo, o Candidato da RENAMO, Paulo Vahanle assegura 
que, para que todos estes desafios se tornem numa realidade, os 
munícipes de Nampula devem apostar em si.  

Ficha técnica
Director:Jeronimo Malagueta;
Editor: Gilberto Chirindza;
Redacção:Natercia Lopez;
Colaboradores: Chefes regionais de infor-

mação;
Maquetização: Sede Nacional da Renamo 
Av. Ahmed Sekou Touré nº 657;
Email: boletimaperdiz@gmail.com
Cells: 829659598, 844034113;

www.renamo.org. 
Nº de Registo

07/GABINFO-DEC/2015



“ANÁLISE DEMOCRATICA” 
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3

continuação da pág. 1 irá exigir 
de uma vigilância cerrada.
Apesar da pretensa boa von-
tade da CNE, convém que se 
aperte o cerco, a situaçâo pro-
mete ser desafiadora para os 
concorrentes. Mas nâo deixa-
mos de pedir a CNE para pe-
nalizar os infractores de ma-
neiras a entenderem que ser 
funcionário do STAE, requer 
independência e imparciali-
dade... É necessário que se 
tomem medidas correctivas a 
todos os níveis pois sem ho-
nestidade na gestão eleitoral, 

não é possível existir Demo-
cracia, porque as vontades 
expressas nas urnas já estão 
antecipada e permanente-
mente adulteradas, de sorte 
que quem vota o faz apenas 
por nada.
Ao nível de cada circulo elei-
toral, se mostra necessário, e 
com a maior urgência, fazer 
um estudo idêntico para que 
sejam vistos os cadernos fan-
tasmas e respectivos eleitores, 
sejam corrigidas as irregulari-
dades, seja assegurado que no 
dia das eleições estejam inscri-

tos eleitores verdadeiros, em 
número e com nomes reais, 
sejam eliminadas estas brica-
deiras de muito mau gosto..
Moçambique tem que passar 
a ter eleições autênticas. 
O hábito de falsificar identi-
dades não começa nem acaba 
nas eleições. Existem bilhetes 
de identidade e passaportes 
falsos, cartões de combaten-
tes falsos, cartões de eleitores 
falsos, e agora aparecem ca-
dernos eleitorais falsos.
O denominador comum de 
todas estas falsificações é 

que elas se destinam a enco-
brir crimes, a deixar a culpa 
solteira, a engordar a cor-
rupçcão. Muito errado seria, 
querermos desligar o roubo 
e as falsidades eleitorias da 
corupção, das tiranias gover-
nativas, dos abusos do poder. 
Aliás, esses falsos cadernos 
que em Nampula acabam de 
ser  desvendados, e que nos 
outros circulos eleitorais cer-
tamente existem também, já 
são de per sí, uma expressão 
de impunidades, de abuso do 
poder. 

  Campanha de Paulo Vahanle



MESA DE ASSEMBLEIA 2014 2017

21. EPC Mutomate 13 Cadernos 17 Cadernos
03002106 com 5 eleitores
03002110 com 2 eleitores
03002112 com 2 eleitores
03002117 com 9 eleitores

22. Nampaco 6 Cadernos 11 Cadernos
03002204 com 2 eleitores
03002205 com 1 eleitor
03002206 com 1 eleitor
03002207 com 1 eleitor
03002208 com 3 eleitores

24. Muavire 15 Cadernos 23 Cadernos
401 e 402
•	 Cadernos a mais
03002406 com 2 eleitores
03002407 com 3 eleitores
03002409 com 6 eleitores
03002411 com 9 eleitores
03002413 com 3 eleitores
03002414 com 5 eleitores
03002415 com 1 eleitor
03002418 com 9 eleitores

25. EP1 Muengane 13 Cadernos 20 Cadernos
•	 Caderno a mais
03002507 com 1 eleitor
03002508 com 1 eleitor
03002509 com 5 eleitores
03002510 com 16 eleitores
03002511 com 7 eleitores
03002512 com 7 eleitores
03002513 com 5 eleitores

29. Escolinha Nanuco Não existe É uma nova assembleia de voto criada com 5 cadernos

32. EP1-1 de Janeiro B Não existe 2 cadernos duplicados
•	 Consta  em 2017, com 2 cadernos nº 

02744_03050001 com 800 eleitores e 
02744_03050002 com 109 eleitores que já existe na 
assembleia EP1-Janeiro (duplicado)

NB. Ep1 1 de Janeiro tem 8 cadernos (2014) dos quais o 
sétimo e oitavo foram duplicados e constam numa nova 
assembleia de voto com o nome EP1 1 de Janeiro B (2017)

35. EP1 Mulila 10 cadernos 12 cadernos
•	 Cadernos a mais
03004507 com 1 eleitor
03004508 com 1 eleitor

39. EP1 Napakala 4 cadernos 6 cadernos
03003907 com 1 eleitor
03003908 com 1 eleitor

42.Napipine 10 cadernos 14 cadernos 
 4 cadernos a mais
03004210 com capa sem eleitor
03004213 com 1 eleitor
03004216 com 2 eleitor
03004217 com 1 eleitor

43. Naheme 4 cadernos 5 cadernos
03004375 com 2 eleitor

45. EP1 Namicopo 9 cadernos 14 cadernos
03004508 com 2 eleitores
03004510 com 5 eleitores
03004511 com 14 eleitores
03004512 com 17 eleitores
03004513 com 24 eleitores

46. EPC Barragem 21 cadernos 23 cadernos
01951_03051102 com 31 eleitor
02844_03098802 com 367 eleitor

48. EPC Pedreira 8 cadernos 8 Cadernos
03004809 com 2 eleitores
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A lei eleitoral obriga a que os recencea-
mentos sejam feitos com conhecimento 
de todo o público e que sejam colocados 
fiscais dos partidos politicos concorrentes 
para fiscalizar e testemunhar... o trabalho 
dos brigadistas. Assim aconteceu quando 
do recenseamento de 2014, em todo o 
país, incluíndo Nampula, província que se 
prepara agora para cumprir o mui doloro-
so dever de ir às urnas para eleger o suces-
sor do seu Edil assassinado.
No entanto, os cadernos entregues à RE-
NAMO para que possa prepar-se para 
as eleições do dia 24 de Janeiro corrente 
como candidata que é, trazem um apêndi-
ce de falsidades que culminam com cerca 
de 2500 eleitores num universo eleitoral 
de 296.590 eleitores.
Para além de mostrar a incapacidade dos 
órgãos eleitorais moçambicanos de agir 
com isenção e responsabilidade desperta-
-nos para a necessidade de certificar se 
não existirá pelo menos um deputado da 
Frelimo que foi eleito em 2014 através 
desses votos que hoje aparecem a mais, 
fora das contas de então, para minimizar 
as margens de superioridade e forjar assim 
a vitória eleitoral que de verdade não me-
receram, mas tiveram por vias desonestas, 
fabricando eleitores fantasmas.
Quem não acreditava nos rumores àcerca 
do empolamento de números de eleitores 
nos cadernos eleitorais nos anos passados, 
pode começar a abandonar seu descrédi-
to.
Na cidade de Nampula, o rabo da porca 
apareceu-nos aos olhos por causa desta 
intercalar que os inimigos da Democracia 
nos obrigaram a fazer, assassinando Amu-
rane.
E nos outros circulos eleitorais como esta-
rão as coisas? 
Eleições ganhas antecipadamente são con-
denáveis em qualquer parte do Mundo.

Comparação dos Cadernos Eleitorais de 2014 com os que 
foram  entregues em 2017 para o efeito da Eleição Intercalar
(Continuaçâo da Ediçâo anterior)

FIZERAM RECENSEAMENTO 
SECRETO?


