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z MO(;AMBIQUE Outubro 1994 

I Ah()ra~RflOra!1 A escolha Diferentes rnornentos do Recensearnento 

I
· .NQse!lsin~ .os velhossabios . dasl 
. ttatlic.ionais aldeiasafricanasquea! 

I ,<:" .. '': " :-;" - -__ ,,':', - - ',': - _ -
ipacien~i~e am.,edasabedbria. , 

I' .. ". p .•• r.e.·· ..• I"I ••. d ..•.• e .. !'1 ... O.Sla.m .• ·.b .• e.'.m ... COI1). o. S.· .... V.elb.
o
. s ! detodas as S'bciedades que e. pre-. 

•• ciso devolaro reSpeito as ~ri!jTlqas . 
. ' J:iciSte bconsensbque' os jbvens 
saobfl.ltl.!ro~a f()ri;~ !iI~S:ociedade, 
r~!I:oyal'1d()·.asenergjasEl .. osid.eaj.S 

I. d~~O!'1I.1n'i.dade. 0lijo~en'ssao sem~ 
i pre. ol.lsadosetr!jdichma Imente 
j.rlibeldescom·os.seusno"os,htll;ijOS. 
'·iivontade.demudari~as •.. · ••.• ·,· .. ··, •••• ·. , .• ' 
" .•. · •. A q u,est.,o.co '. o£a;-sese mp ~e, 
icomocpnciliaressEls tres!l1.pmen' 
I -:" - ';-: ,,- ," - _":-:' _" - _" : ',," :-- : '_: 
!losdasociedade. OSYllllJps,()s 
fl,joyens eascrianCfas··. • Tpdps PS 
.triasisiiomeri)orias, fl)ri;~s,"idas e. 
e.speianCfBStiopresente;,mesmo 
· quelipare)'ltEirt1ente. representert10 
~assado,. o~resente eofub,lrp.. .' 

' •• ; , .•. OSlielh(jssallse!'1pre~()leranteS'l 
iao' olbar.ernpara 'Il 'pa$S;1d9Elol 
ifuturo:.Os'jP'li~nstelnocalore a! 
:ansietiadede todo. rei!li~arElrOcol11'! 
'·i:allidez;muftaSdas,IIe;ies.aUoc.1 
~eiaridOi!s·,pr6.pl"ias·r",eljrasdos.1 
caminhbSa 'Percotr!!r, .f.!·'. . ..•••... 

•.•••.•. .4$~riaO~~s .com·a·~ere~'l!'~.' 
,'in(jcialjc:ia .. daS,Sl.!lii>.alrnaS.saoisern • 
.. preOibfilhO,'!jJ!Reaal~g~iaDO 
Jlosso,clia~a~clia, lTIesmo;qu~ndO sao. 
as.pri ncipais'viiimlis das .nossas 
jrnllaclal1tl;:lsetiEis!lrm!mlas.·'· '. 
·.·.···.c,o.rrl.~~elei~oe~i.1VI()~alTlblq~e. 
t~I1l' a. chanc:e dE!'I'E!c~l)'Ie~arare-. 
· comitruitosaJice~cesdasociE!dade i 

' .. j:letQtlQ$oSS~~$fi(h9S: A; eleiCfiioDEr.1 
IOl!tui>ro. ~li·oQssa .])r()v~prjl,1c:i!>al. ,! 

Judodependerade" .. oso.> ........ '. ~ 
;§'1,1ie\il¥:isB~.;~~fli!rcI;9,.q"eSera· ! 

I ,e"ighlo detoda a $ociedj!QE!,l>riflCi, j 
'pali)'\en~ej:loslicleres 'Pl!riidarios, E!! 

IlclereSdeopiniao;'O ·es(ol:~o. sera I 
'giganlescOI?E@ 'are~li;zal;~o em h.ar
monia:tlaseleiqoes,lparaPresidenle ., 
dtlRe'publicae.·Membros .·da 
A~s~tI1bleillda~eP~lJlida;i' > ..•• : •.. : ..• 

··EnE!Cl'lss;\rio.aPElnaster.ap~ciem .• 
. c:jae a sabedori.!jdosvelb'os,· 'a'ener-
. 'giadlls. jOIil!ns: e,.~,. h\lm.anldadeea. 
.l!legrlad;:lScriliol;as.Esteepnosso· 
.dl!safio; Saberterp~quilibfio para a • 
conql.llstada barm()l1ill·l1elll'lS~;\ria .•• 

A escolha 
e a minha liberdade . 

A escolha 
e 0 meu voto secreto 
eo bem-pensado 
e .0 meu gosto . 

A eseolha 
e 0 meu direito moos lindo 
e 0 meu eora\!ao-pensanlento 
direito aD preferido. 

A escolha 
agora 
e 0 meu melhor voto de futuro 
para Mo\!ambique. 

Maputo, 
Agosto de 1994 

Vale a pena 
Vale a perra 
apostarrnos de novo 

Vale a perra 
reeome9ar tudo uma outra vez 

Para que nUllea mais 
ninguem lucre do nosso sangue 

Para que nunea mais 
uma erian\!a tenha niedo 

Para que -nUllea mais 
o futuro seja urn inirnigo 

Vale a perra. 
meuirmao. 

Para que voltemos a 
habitar a esperan\!a 

Para que voltemos a aereditar 
sem que outros fa«,;:am promessas 

Para que a nossa terra 
seja 0 lugar dos rrossos sorrhos. 

Vale a perra, 
Mo~ambique. 

A jovem da capa, 
chama-se 
Fernanda Lucia 

Maputo, 
Agosto de 1994 

A populafao participou com consciencia e civismo. 

o brigadista fot6grafo, afina 0 plano e "dispara". 

.. . Ex.IS!i!;:Ipi!na$i!Sle cami~tiopara 
.a .patnecessari!!,ocaminho di) 
•• voto:.:Sei<i·.atrav:esdp.·yp!d.que 
.sllberemosacl!'1lnistrllr j!snoSSBs 

I' dilfersitlatlesde Ilpioiijes:e interes-' 
Jetha. Ela tem ~9 Inaugurafiio do Centro de Informafiio do Xai-Xai. 

SE!s-"Si!ra·,it.grandii.balalbada 
Nal;ao .. sem. uma.l!ataJba4lferel1te 

,'potllOe, • ps., canhOE!ll;i<ii>i leflClaran\, 
SeraaD~ta:lha DO VPto:Seralibata

'·Ihade·apenas. vendedore.s.NPs, 
i' mO'~amllicar'Qsgal1",arel1l()stodos .. 
Sera 0 trion'p da ra~aoe()itllcio(fe 

· OID.a noyac!jtninhadaern direcl;ao ill" 
i' h/irmCll1ia dl1nllssopaii>., ",I' •.•.•.•.... ', ' ......... . 
·.A democia.cla e ·ass'immesmo\ 

, " ", ,'" ,',' ",,' ,,, ,," ' , , , ,,,'" ,",' , " '," , 
·.cppstroi,~.eqIiHibt<!ntlo·e·l)a"'m(j~ •• 
I )'Ii:z<!ndo<!., AoJet.ij~j:jadllsyeJlws,.Il.1 
1.~~~a~;49~.l(!Y~nS'~ahutnatlidade·i 
I d~~c~I~~~!ls. ....... ..... . . 

"Pafall~~l\nllg!lnibiqLie; .. 

anos e estuda na 
10!2 classe, no 
Llceu Crist6viio 
Colombo em 
Maputo. Fernanda 
Lucia, disse-nos 
que gostaria de 
estudar jornalismo e comunicafao 
social. Boa sorte, Fernanda. 

Osjovens da 
contra-capa sao 
actores do grupo 
de teatro 
Mutumbela 

Gogo. 0 miiido Ie atentamente a banda desenhada sobre os "direitos civicos". 
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eleit;oes 
MO\=AMBIQUE 



Outubro 1994 

o Eleitor prava que DiiD votoa. 

fD A mesa entrega aD eleitor os boletins de voto. 

eleit;oes 
MOCAAIBIQUE 

@ Identificafilo do eleitor. 

o Cabine de Yoto. Ninguem vb nem sabe em quem 0 e/eitor vota. 

4!) Votafilo com can"ta. <D Votafilo com a marca do d"do. 8 Primeira dobra do bo/etim de voto. G} Segunda dobra do boletim de voto. 

Q) COIOCBf80 do boletim nas urnas. fID Depois de votar, 0 e/eitor molha urn dedo nB tinta especial. 
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eleicoes 

MO(:AMBIQUE 

Ele er e escolher 

Quandovotares · 
estarasa·.escolher 

. . 

. VOlar. epartic:ipar 
: " '<,--" 

pi,rq/Je e que temos 0 rlireitorle 
votar? .. os'teus T"~ft:sentani:es 

.. ... ... 0 poderdecieciflii.sobreaviria do 
• +Os rnr;g~ntesclQ pals m)spr6xi-palsperfence aD povo, aocmljUI)to 

Irios::cmco:,'anb§ , ' "de" ~odos os eidadaos,mocfiInbi-, 

• OprogtaIlIadegoyetn.pqU<l 
- cOrlslderes _mellior -

CaI;t{)s. ·-Mas n6s so~s I1Iuitos_. )nais 
dequinzeIIlilh6es. N[w f'oriemos 
estiJr.todo$ reunidosparadiscufu:e 
-~omar -ci~f~iS9_yS: em ,COnjunto;: J?oJ

ao :Jiiturb -:-ae::: - i~~_o. -~s~olhem'9s_ pe,ssoq.s -_qu~- ]J08 

rep~e_setit~ __ J}ar~ _ toinw~nx-:d~Ci-
::s~~s :~m_ Iloss,?' _n~me.: ~~o :l~e~sof1s 
-ew_:quem nOS:-',delegap10s, :~-_:nosso 
poder,aqueID confiamo.s a taTefa 
de dirigiro. pills. Essa escoJha deve. 

Eleit;iie!> o.que!>iio? 

Eleil,'aoeesc()lha. As eleit;:i'l~~ .. saO 
umactoatraves .doqrial os 
· ddadaos· escol1t~m o. Presidente da· 
Republica e osdeputados a.As- . 
.sembleia da Republica. . · . - . ." ... , 

. ser feita por. todos os eleitores. E 
por is-so que ;te,IDOS 0 direiio de 
votar;istpe, odireitpde esc()Jher-

Votar tambemeum dever? Haregraspatafazec~~ttScoiha? 
Sim •• Quem,esc~lli~ telllumafC\rma . ·Paraque·~esc9Jha "ejaTepr,"sc~ta~ 

· .• deescQJher. Se .euma I'es~mi • qiIe. . .. tiv<t,. qllerdizer,par~ que as . pe~soas 
' .. ~~colh:e:,.· .~igM~:a,' -:: .~bi~a : J>:a;r;(l.: ;81-.. ' - ~leitas representem de: facio. 0 -p:ovo. 
· ill~$~.~~·.·;elaJj~d~ Jls~: *.~~a·pt6~~~_:-: e:;ti~c~~f3.arto:'.q:.ti.e ;d':-~aiQ£:~'n~er{); -, 

:, . ·~Qrmfl ... de· ·.·~~.~.Qlher~;. I?f)~ .. ,-.. eie~plo pI)SS.ivel~de;el~itores:v:?te~ .. ~. por iSS,? 
.;t1:tJJn.a)?;ClPJ~Cl_·de;;1)~L1~e" .. }l .. ~ .. -~l.H~~:- .gU~~~)~l'diZ"que'.'y?tflIL'alem:de:.:ser:·- 'J 

;: '~SCdlP~. ,'yendo ,'se .. : ~~'. gu~~~ :e131#o::; "',' ]11n .. direito l:. tambem; :um . dever~' As i 

_i )~rrop~a~~ '.·:Ol,l1±6~.·' apaipmn. 0 .. ~peJxe\: -, ," P~~.~,Qas, 'rt~?,: sa*\i)6iIga~,:~,:yot~r:~ .1
1 

,:p~~"YereP1 ,se:p,a(l,e~ta,n),~tbi,rp,:,le., rIa?: ,ha: Tlenht:rip;',,:castig~.::Ba,ra<q~~.rri, .:-
," ;:, 9l.ffrO~::C~kaIlf'9 lJeixe,': :,l\1a~r,: q1fffi:1~ :n~9: vQtat~: ,MaS' os' cleit6res, rIlle: 1:1ao' ,:'1 
"~Q '8~iD\, :ll1uu:as",pes's:oa$,'que'Taz:e.lll ,votarenl"terao de accitru-:as',esc6lhas: II 
U~a escolha,embora"'<lda.uIDa ... ~eeIstata·.s· .. ·.dPo~1.a6.S.· •. s.ouUafrb.·v •• ··oSn;.···taS~~.··e.· ••. ,te.s·.r.ee.m·m ..••. illt·.e·rllin .• e·· .• m·.-.•.... 1 

·il.elaste.nhaOSetlpeI1tlam.e.hto,e " u 

.. precisoqueoprpeesso daiiscollia. Partlcipadonasele;'i'6es.·1 
,,§~j~:'? ,~es~o"pa:ra ,tocio~;,l~,o,r ,~sso, 
hiiJ.'Ci¥as pqra aseleiCpes; que se 
aplit:;3J.l:Ia ~bdos .. Essas regrasestao 
,"sctitas I1a Lei EIl'.lforaL A 

..... 0omissii.oNacibnill. de Elfiicoes· tem· 
aresponsabilida!ie. gedirfgir·o 

;, :~pro¢es~.treleitprar de, a:CQtd,p' ,com :qS 
• reg~a:s.e"tabelecldas .naLei 

E1eiiotal ..... 

Como e que votando s~ participa i 
. na vida do paIs? I 
.rii6s temos mUltas eoisas em co- ·1 
illlim.>TeIiids,em 'comum' ser 'seres '. 
:htima;)os.,>remog',~riJ.' 'co'm:tim:,ser 'I 

':Iho~a:inbiCtlllQ~;: :1'ewos' :em' :ctifuuill 
-ir nqsso: piI.is~ "M:m?, :naD pensamos 
fodos da mesma maneil'a,·nao I 

... •. .•..•.. •.•• . temos todos .<l": mesm"s ideias; Po~ 
N.aseJei.f.iiescomo ~que D!>. . .. • 
eJeJtores fazem a suaescolha? ... ex.emplp,· todos.queremosQ desen-

•. .. .. ... ..... . ... .... •. ... . . .... ... •... .. .volvjm'""'.tode. Mo\;ambique; porqu~ 
· N~se1eil.'~es; .d~ .el¢itof'o$ "Ilcolhem issoebq~para todos oS.IDOralTIbic 
Yo ialIdo,Jstoe,. mare,u-,clo .nUItlcanos: Mas temosideiasdiferentes 

··bbleiiln de.\'9tooquadrado.que cor- .sdbreas in",ul6fesJPi-mP.sue""se-l 
· )"espondliag"'IlItlldatp a Pret..ident" ;gurarod~senyolvi1p,e!ltD,Qu"ndo I 
G:a Repu blic,,(llle iiscolher".m .evolamQ",nao vot,mlOs s6e~ pes-

.. no1.ltrobolethp.gevoto ?1]lladt"do ·soasep~dosfYP~os ~b~ 
. ciirrespCl!ldente'a()patfidopucoli- .. naB .idcl"seprogramas queessas 
ga~\lpd~p~doslqueesc:oJheram,pes$oasepllJ.'tidosapresent=e , 

.Istosig!]ifi""'I'.-'e,namesmailltuta. . defendem. POI' is80,ao. votarmos ·1' 

(!ada: eleitor, faz'duas','escolll~$! yom : :Il-'o'~: :'p:artipi?~InPS.', ,~(~~:: ~':,:nQ:s,s:a' :. 
:: ~llirt' ,::,can{:lid~t\<,P:,~~: :~e'sideIlte' di:t:, ' "~ophiia:~} :~:c,~,~~a " de.,'::cOnlo:: resoIYt=~:: I, 

...• ·itepiIb.hca .. ~num"lista.qe.caIlc. . meJho)" osproblemat...donosso .. pais .. 
Gidat(jsitdepuiadosapr'lsenlruia Issqsigrilfjcaquepen.san1O" ·de! 

·'poi:.<impartldQ.\,uumaeoliga<;:il.ci.cle. IDaneira.diferente antesdas elel_ . I 
paFliciosc . . ... . .. ,.. . ... '.1. lQ6es.;E[!epoisdeIas,nii.oconiinult- i 

I .
..... : .. ~iJi:r2~6t;amblc~ndS·Sii~)··:·· ·~~~:~:%i;~~~7;e: •.. 

. . .... ... . ·regr,{daJHaiopa,Quer .dl2:el',aceita-
S~ .eleifore~~~11.igl;fl1l1bi~()se"" ·rnos" vOj'itlidi:da. IDaloriad9s.1 

··moxa;mPipqnasmaiQri:~<lel!3apO~"ieleitdre§'$~oell1tosPsCJ!.lerecebem • J 
· ... q11 . .€ .• Uill.P. e. siaO. ~ •.••. l<:,g.illn\. jeIItti. JID ... p. ea.·.· .... ld. ().§. maisvoios Mas a minorui tinnb~m 

.. ..... ........ ...... ... ···'.fell1.·.·· .•.. t:J.lT.· .•. · ..• e.'··.'.t. o.'.s.· .. · ....• ·.0.~ ...•. ·•· .. ·"'. ;m.· •... '.tll.··· .. ·.d. a.to. s.e.· •..• ;p ... ~ .•...•...... , ...•...•• 
.•...•....• ~ ..•••. eD •.• l·. gl'.ti •. 'o ...• c •. ".·o·ar ..•. s.· .. e, m ... n .. ·u·.·.Pe··.s ....... ~ .. s .. ".eAu .....••. s .• e.·.;.s.'.dirf·.· ••. ·a_.·.·.o·.e •.. t .•. ~ ... ,.~.s.;...··.·.··s".· •. ·DI ... V1s.·.·."'o· .••.•. u:.·

e
....•• . . r .,. H=. . .... 1~ tti<l.\)s qlletivetewIgjeII~svotqs~i\Igi 

·.··iletidospo, .. qf;d\fm;!iUpi1:Rl?i.!l;1;3.t .. X)"diieit!.lg"'.~~j'iti4l;1"".~.d . ..,fell(j<lf.;is 
.'. q>J¢Dii.Q softfwtt:J.e '(j"ell.<,lili~"j'iI1il·e .··slll¥' .. i9.ei<lS; ·PJe)lf.di~'.so,;d~<i\l.i':<l;). 
~,::"q#~,:.s~:i~Q~n~~,;r: ).:'::l,,~"') :,:~·!t<' ",~?~~.!haVe¢Qjlovfis:~~iv~,e'~;' " ":'1' 

I
··':·'·:: ...... . .. ;.: .... > •••••••••••• ..;... • • •...... ' .. : ...... ;.... .................... : .................................... '..................... ...u.... i 

· ;':;;;:>; , " '" -" '\\":',;:::i,'~::·' 

A eJei980 e tambem a festa. da familia. 

Em todo 0 P~ls, a alegria da escolha! 

Votar e exercer um direito civico . 

o voto e secreto, porem a sua discussao e importante. 

Outubro 1994 



Outubro 1994 

o teu voto e 
Livre: Votas de acordo com a tua 
vontade 

Igua1: Nenhum voto vale mais do 
que 0 teu 

Pessoal: Ninguem pode volar por ti 

Secreto: Se nao quiseres dizer. 
ninguem pode saber em quem 
votaste 

Importante: Mocambique precisa 
da opiniao de todos os eleitores, da 
ina opiniao tambem. 

Caracteristicas 
volo 

Todos 05 eleitores tem 0 mesmo 
direito de voto? 

Sim. 0 voto e igual. Dizendo de 
oll_tra maneira, todos os eleitores 
sao iguais em relac,;:ao ao voto. 
Todos os vOtDS tern 0 mesma valor e 
cada eleitor s6 pade votar uma vez. 
Homens e mulheres, novas e ve
Ihos, patroes e empregados, pes
soas que nao sabem ler e pessoas 
muito instruidas, ricos e pobres. 
moc;;:ambicanos de todas as etnias. 
regi5es e rac;as. independentemente 
da sua crenc;a ou religiao, todos tern 
o direito a urn voto na eleic;:3..o do 
Presidente da RepubHca e a urn 
voto na eleic;ao dos deputados a 
Assernbleia da Republica. 

Alguem tem autoridade para nos 
dizer em quem devemos votar? 

Nao. 0 voto e livre. Atraves do voto 
cada eleitor e cada eleitora manifes
ta a sua vontade. Ninguem tern 0 

direito de dar ordens a outra pessoa 
acerca de· em que candidato ou em 
que partido ela deve votar. Ninguem . 
do Governo pode dar essa ordem. 
Ninguem da policia pode dar essa 
ordem. Nenhurn dirigente de ne
nhurn partido pode dar essa ordem. 
Nenhurn dirigente reHgioso pode 
dar essa ordern. Nenhurn patrao 
pode dizer aos empregados em 
quem eles devem votar. 0 marido 
nao pode dar essa ordem a rnulher, 
os pais e os tios nao podem dar 
essa ordern aDs fi]hos e sobrhibos. 
Alern disso, ninguem sabe em quem 
cada eleitor vai votar Oll votou, 
porque 0 voto e secreto. 

Como e que 0 voto e secreto? 

Nas elei~oes, cada eleitor recebe 

elei,;oes 
MO~AMBIQUE 

Um eleitor pode pedir a outra pes· 
soa que vote por conta dele? 
Nao. 0 voto e pessoal. Ninguem 
pode transferir para outro 0 seu 
direito de voto. 0 direito de voto nao 

o futuro de Mopambique. 

Os trabalhadores sao a base da democracia. 

t 
pode ser transferido, nem trocado, 
nem comprado, nem vendido. :It urn 
dtreito pessoal de cada eleitor que 
s6 ele pode exercer. Alem de pes
soal, 0 voto e presencial. quer di-

o direito de voto. 

dois boletins de voto. Urn para a 0 voto aao tem idade. Nem diferenga de sexo. 

eleicao do Presidente da Republica 
e DutrO para a eleicao dos deputa
dos a Assembleia da Republica. 0 
eleitor vai sozinho para a. cabine de 
voto e assinala 0 candidato e 0 par
tido ou coligacao de partidos que 
escollleu. Ninguem pode ver o que 
ele marcou nos boletins de voto. 0 
eleitor nao poe 0 seu nome nem 
assina os boletins de voto. Depois, 
dobra os boletins de voto em quatro 
e coIoca-os numas caiXas fechadas 
que se chamam umas. Quando as 
urnas forem abertas para se fazer a 
contagem, cada urna delas tera 
muitos boletins de voto, todos 
iguais. Assim, e impossivel saber 
em quem cada eleitor VOtOll, a na.o 
ser que 0 proprio eleitor queira dizer 
em quem votou. A paz e 0 futuro da democracia. 

zer. 0 eleitor tern de ir ele mesmo aD 
local onde funciona a sua 
Assernbleia de voto e tern de se 
identificar apresentando 0 seu 
cartao de eleitor para poder votar. 
Nao pode votar mandando outra 
pessoa, nem pode votar por carta 
ou por telefone. 

Como e que se garante que cada 
pessoa 56 vota uma vez? 

Depois de volar, 0 eleitor rnollla urn 
dedo nurna tinta. E uma tinta espe
cial que naD se consegue tirar. 
Durante varios dias 0 dedo fica 
marcado com a tinta especial. 
Quando vai votar, a primeira coisa 
que cada eleitor faz e mostrar as 
maos aos membros da mesa da 
assembleia de voto. Se tiver a 
marca da tinta especial e porque ja 
votou e nao pod era votar outra vez. 
Assim. mesmo que alguem se tenha 
recenseado mais de uma vez nao 
pod era votar mais de uma vez. 

Conhecer para votar 
Como e que 05 eleitores decidem 
em quem vao votar? 

Essa e uma decisao pessoaI. Cada 
urn decide segundo aquilo que 
pensa e quer. A educa9ao civica nao 
tern por objectiv~ dizer aDs eleitores 
em quem devem votar. Tern por 
obj ectivo divulgar as regras do 
processo eleitoraI. 

Mas para escolher e preciso 
conhecer 05 candidatos. Como e 
que 05 conhecemos? 

Antes da votacao ha urn periodo 
que se chama de carnpanha 
eleitora1. DuranJe esse periodo, 
cada candidato a Presidente da 
Republica e cada partido apresenta
-se aDs eleitores, apresenta as Slias 

ideias e os seus programas. A cam
panha eleitoral e livre e todos os 
candidatos e partidos que concor
rem as elei~oes tern os mesmos 
direitos de divulgarem as suas 
ideias e programas atraves de 
reunioes, cornicios. enconrros. fes
tas, manifesta~oes pubHcas, car
tazes, follletos, jornais, livros, etc. 
Todos tern os mesmos tempos na 
Radio Mocambique e na TVM para 
se dirigirem aos eleitores. 

05 eleitores podem participar nas 
campanhas eleitorais? 

Sim. Todos os cidadaos tern 0 direi
to de participar livremente nas 
campanhas eleitorais do candidato 
ou do partido que apoiam. Mas 
ninguem pode ser obrigado a isso. A 
participacao nas campanhas elei
torais e inteiramente livre e volun
tana. Alem disso, ninguem tern 0 

direito de impedir ou procurar 
impedir as actividades da campa
nha eleitoraI dos candidatos a 
Presidente da Republica e dos par
tidos que concorram as elei~oes. A 
campanha eleitoral e urn diaIogo 
entre candidatos e eleitores e, como 
todos os diaIogos, deve ser pacifica. 
A campanha eleitoral e urn periodo 
muito importante das elei~oes, 
porque e atraves dela que ficamos a 
conhecer os candidatos. os par
tidos, as suas ideias e programas. 
para que cada urn possa escolher 
os que considerar os rnelhores. 

5 



6 
elei1{oes 

MO~AMBIQUE 

Afinal! 
Voto secreto e escolher . , 

sern nznguern ver ... 

Outubro 1994 



Outubro 1994 

Jordao Sabao Muvale, Inhambane, 
25 anos de idade, Bacharel em 
Relac;;6es Intemacionais 

Pela primeira vez na hist6ria de 
Moyambique ocorrem eleic;oes 
gerais, rnais abrangentes e jamais 
vividas. Para mim e urn momenta 
importante as eleic;6es e estou COll

fiante que poucos anos depois desta 
fase eleitoraI, podemos nos mocam
bieanos refJectir sobre a nossa 
escolha. Em principia esta escolha 
naa sera tida como uma escolha 
individualizada mas sim podera ser 
caracteIizada como uma escollia da 
comunidade, 0 Acordo Geral de paz 
provara a sua existencia com a rea
liza9ao da tao esperada elei9ao onde 
finalmente os mo~ambicanos 

poderao livremente escolher os seus 
dirigentes, 

Suzana Laice, Maputo, 32 anos de 
1dade e tecruca-contabilista 

Acho que este e 0 momenta certa 
para M09ambique poder ter 0 direi
to de escolher 0 seu futUTO com 
base nas eIeic;6es de Outubro. 
Temos a chance de poder escolher 0 

nosso representante em voto secre
to, Sei que nem todD 0 rno~amb1-
cano estara consciente na sua 
escolha por vanos motivos que se 
podem verificar na historia de 
Moc;ambique. Neste momento 
Mo<;arnbique toma urn novo ruffiO 
na sua caminhada para 0 futuro. 0 
AGP significou para este humllde 
povo 0 primeiro toque para poder 
sorrir sem verter lagIimas. Em moos 
de qUinhentos anos, Mo~ambique 
nao sabia 0 qu e_ era democracia e 
paz, Apos 0 AGP temos a chance, 

eleil{oes 
MO~AMBIQUE 

Saide Ali, Sofala, 21 anos de idade, 
estudante 

Nesta primeira fase em que 
Moc;;ambique goza das primeiras 
propriedades bas1cas da demo
cracia, 0 voto naD sera consciente. 
mas sim, acho eu, emocional. A 
maiar parte dos votantes vao eleger 
por emoc;ao. 0 que e muito born pelo 
menos para 0 comec;o. Ha que se 
apelar a todos os votantes, que estes 
poderao expulsar 0 representante 
escolliido no caso deste nao CU1llprir 
com as suas obrigacoes. 0 Acordo 
Geral de paz foi 0 primeiro passo 
para alcahc;armos estas eleic;6es, 
tern este urn slgnificado conduzindo 
a Uberdade do povo rno~ambicano, e 
as eleic;6es de Outubro serao 0 topo 
do AGP. As eIeic;6es. vao assegurar 0 

futuro do nosso povo. 

Dr, TaJique Amade, Zambezia, 28 
anos de idade 

Apesar de ter algum pressentimento 
de ser ainda cedo para M09amb1que 
e1eger urn optimo presidente, para 
d1r1gHo, acho que estas elei90es 
serao oportunas, Se nestas eIeic;6es 
"falharmos", nas proximas tentare
mos remendar os nossos erros e 
assim em diante ate chegarmos a 
urn ponto mais maduro do eleitora
do. Considero a AGP alga muito 
importante, fo1 de la onde pariiram 
as primeiras ordens para se 
"calarem" as armas, foi de la onde 
soaram as primeiras horas de paz 
em Mo~ambique e sobretudo foi la 
onde se marcou a data das elei~6es. 
Sera trtste se estas nao forem reali
zadas. sera ainda mais triste se 
aparecerem as frau des. 

Maria Churna, Maputo, 24 anos de 
idade, estudante 

Espero que todD 0 povo esteja a par 
destas realiza90es, que todos voltas
sern a por os pes na terra sem mais 
rancores do passado e que nestas 
eleic;5es nao 0 fac;am por mera vin
gan~a. Todos participem nestas 
eIeit;6es tomando em conta a cons
ciencia e a moral individual, porque 
a escolha de cada urn dara os seus 
frutos nos proximos cinco anos 
[bons ou maus), Contudo, se alguem 
escolher por simples "vingan~a". tera 
de colher os frutos junto com os seus 
proximos, 0 Acordo Geral de paz foi 
urn marco muito importante na 
mstoria de M09ambique, Foi atraves 
do AGP que se marcaram as eleic;5es 
para Mocambique e foi nele que COD

soUdou-se a Justi~ e a Liberdade, 

Celso Munguambe, Narnpula, 20 
anos e estudante-jornalista 

Estas eleit;6es serao uma oportu
nidade para escolherrnos 0 nossD 
pres1dente e os· representantes da 
Assembleia da Republica, Apelo a 
todos que nao se deixem levar pelos 
bens rnateriais, sublinhando que, 0 
que moos vale e a seriedade com 
que os politicos olham 0 mundo, 
eles olham este de uma maneira 
resumida. e prec.iso que nos, 0 

povo, comel,;emos por fazer uma 
avaiia9ao dos politicos, A elei9ao e 0 
ponto m3x:imo da democracia, e 0 

meio mais eficaz para uma escollia 
conjunta onde a maioria vence. 0 
Acordo Geral representou interna
c10nalmente a digrudade do rno~am
bicano, possibilitando-nos a eleger 0 
nosso representante. 

Chagas Jaimito Levene, Nampula, 
23 anos de idade, jornaiista-escritor 

Acho 0 sufragio universal interes
sante, porque vai marcar uma nova 
era para M09ffillb1que, Nada e rne
llior do que escollier 0 seu proprio 
presidente ou seja 0 dirigente, Em 
Outubro 0 povo m09ambicano tera 
a oportunidade de escolher 0 seu 
presidente, acho que quem ganhar 
as eleic;6es sera 0 que vai govemar 
bern, 

o Acordo Geral de paz e 0 motor 
de todas as transforma90es que se 
verificam e tambem das eleic;6es a 
realizarem-se em Outubro. 0 povo 
moc;arnbicano recebeu as chaves do 
seu futuro em Outubro de 1992 e 
em Outubro de 1994 e a vez deste 
povo procurar abrir a porta certa. E 
tudo depende do povo, 

Joao Rungo Passe, Maputo, 21 anos 
de idade e contabilista 

Votar e a dlreito de cada urn de nos, 
entretanto tOdD 0 m09amb1cano, 
aquele que se recenseou deve estar 
certo ate a meia-no1te do dia 26 de 
Outubro, de que devera votar em 
alguem, Quem? Isso depende de 
cada um, pois 0 voto e secreto, cada 
um escolhera 0 seu presidente. 
Espero que as pessoas naD se dei
xern levar pelas promessas ditas 
impossiveis na campanha democra
tica. 0 Acordo Geral de Paz, foi 
muito importante para a caminhada 
para este presente. Todos devemos 
eleger para garantir urn futuro fume 
e solido para este Mo~ambique, 
Esque~amos 0 passado, Enterremos 
as mas rnem6rias. Vamos em 
frente. 
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Operafoes de Votafao 

7.00 horas da manha, Hora Oficial 
de Abertura das Assembleias de 
Voto em tOdD 0 Pais 

Neste momento cada urn tern de 
estar no seu posto: 

• 0 presidente da mesa ten'> a sua 
rnreita 0 vice-presidente. 0 1 Q e 0 

3 Q escrutinadores e a sua 
esquerda 0 2Q escrutinador. 

• Perto da mesa de voto, mas sern 
perturbar os trabalhos, posi
cionam-se os delegados da Usta 
ou candidaturas e os obser
vadores internacionais, se 
estiverem presentes. 

• A porta, ficam os dois auxiliares 
da mesa de voto. Nos edificios 
nnde estiverem instaladas mais 
de uma assembleia de VOtD, urn 
dos auxiliares de cada uma das 
mesas de voto fica na zona de 
dis1rtbuic;;ao. 

• Os eleitores esperam, organiza
dos em fila. 

• Forc;;as da manuten"ao da 
ordem publica armada naD 
podem estar presentes nUID rain 
de 300 metros da assembleia de 
votn. 

• as profissionais da comuni
ca¢o social nan podem agir por 

eleil(oes 
MO~AMBIQUE 

ias de 
27 e 28 de Outubro 

I· Pnmeho.n.i:Di!J.l!7 
. Horano Abertllra: 

7:oohoras. 
-:E~- -tp:do o,,:t~qiti~uib -:~:~ci01;la1:: 

Erlf:erramento: 
i ·18.00 horae· 

Se~tio.n""Dii. 28. 
··li"nirio.AbedlLra: 

7 .0Ghoms . . 

EnCerrame/Zto: > 
·18.00l1br;"s .. 

Etn ilido ()ierrit6tio rtaciol'lal • iEci tod,o0 rer;:ttort\>naCiOl'lW 
L __ ...... c.c~~~_·c.;L · __ . __ ._L:c~._ .. ~._~· .. _' __ i~ 

forma a comprometer 0 segredo A fiscalizafBo e multo importante. 

do voto (por exemplo, fotografar 
os eleiiores dentro das cabtnesl, 
ou perturbar 0 acto eleitoral. 

• 18 horas, Hora Oficial do encer
ramenio dos trabalhos em tOdD 
o territ6rio nacional. 

Operafoes Preliminares 
o presidente da mesa declara aber
ta a assembleia de voto e procede, 
com os restantes membros e dele
gados da Usta ou candidaturas, a 
revista das cabines de voto e a con
ferencia dos documentos de traba
lho damesa. 

Casos Especiais de Votafao 
Prioridades 

Os eleitores notoIiamente doentes, 
iliminuidos fisicos, pessoal medico 
e paramedico e mulheres gravidas 
tern prioridade na votac;ao-. Isto 
quer dizer que, quando se apre
sentarem a votar, passam para 0 

inicio da fila. 

Tem igualmente prioridade os 
membros das Comiss5es Eleitorais, 
dos Secretariado Tecnico de 
Administrac;;ao Eleitoral, os fun
cionfuios eleitorais a todos os niveis 
e os membros das fort;;as de defesa 
e seguranc;;:a das assembleias de 
voto. 

Cegos 

Os eleitores cegos votam acompa
nhados de Dutro eleitor da sua 
extrema confianc;;:a. 0 acompa
nhante conduz 0 cego durante 
todas as opera~5es de vota~ao. Pode 
entrar na cabine de voto e deve 
colocar nos boletins a expressao da 
vontade do eleitor cego. 

Naturalmenie, a ttota e colocada 
no dedo do cego porque e ele que 
esta a votar e e no seu nome que, 
no cademo de recenseamento, sao 

A espela da vez na bicha de voto. 

A imprensa deve fical longe. 

feitos os sinais de descarga. A verificaqao das urnas. 

Outubro 1994 

o voto do cego. 

Outros deficientes 

Eleitores com quaisquer outras 
deficH~:ncias que os impecam de 
votar sozinhos (por exemplo, com 
os membros superiores amputados) 
votam da meSilla maneira que os 
cegos. Os procedimentos por parte 
da- mesa de voto sao iguais. 

Sempre que se verifique que 0 

eleitor nao se encontra em con
dic;;5es de poder votar dentro da 
cabtne de voto (porque, por exem
pIo, se apresenta em maca ou em 
cadeira de rodas). devera a mesa 
permitir que 0 mesmo 0 fa~a em 
local. dentro da asserpbleia de voto, 
em que seja rigorosa:mente preser
vado 0 segredo do voto. 

Cidadaos que nao saibam /er nem 
escrever 

Os eleitores que nao saibam ler 
nem escrever nao votam acompa
nhados. 0 boletim de voto para as 
eleic;5es legislativas tern impresso 
os simbolos de todos os partidos 
concorrentes e a boletim para as 
eleic;oes presidenciais tem as 
fotografias dos candidatos. Estas 
duas imagens sao suficientes para 
o eleitor identificar 0 partido ou 
candidato que vai escolher. 

No momento de colocar a marca 
nos dois boletins, este eleitor pode 
utilizar a caneta "u a ttota da almo
fada colocada na cabine. 

Embriagados, drogados, portadores 
de qua/quer arma, ciementes 

Nao sao admitidos na assembleia 
de voto e serao mandados retirar 
pelo presidente da mesa, os elei
tores que se apresentem manifesta
mente embriagados ou drogados, os 
dementes e os que sejam porta
dores de qualquer arma, e os que, 
por qualquer forma, perturb em a 
ordem publica e a discipltoa. 

Portadores de armas de fogo 

Os membros das for9as de 
manutenc;;:ao da ordern. ou quem 
quer que seja, nao podem votar 
annados. 

Portadores de propaganda politica 

Os eleitores que tragam consigo 
camisetes, capulanas, autocolantes 
ou ouiras imagens de propaganda 
politica. naG podem en1rar na area 
da assembleia de voto. Devem ser 
convidados a retirar essas imagens. 
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Assembleia de voto 

Oquee? 
It 0 local onde os eleitores 
exercem 0 seu direito de votar. 

Onde estiio localizadas as 
assembleias de voto? 

Gerahnente no meSillO local onde 
te recenseaste. -Entretanto. 
muitos dias antes das elei\!oes a 
CNE clivulgara atraves da radio, 
jornal e televisao os locals Dude 
estanio localizadas as ass em
bleias de voto. 

Lembra-te que 0 cartao de 
eleitor e 0 documento pessoal 
que te pernlite votar. 

Numa assembleia de voto vals 
encontrar: 

Uma mesa de voto 

E a mesa que dirtge os trabalhos 
de votal;ao e 0 apuramento do 
resultado dos votos. 

Cada mesa e constituida por 5 
eleitores: 

1 turn) Presidente 
1 turn) Vice-Presidente 
3 (tres) - Escrutinadores 

Quantos participam numa 
assembleia de voto? 

Cada assernbleia de voto tern no 
maximo m.il eleitores, correspon
dente ao TIlimero dOB inscritos 
em cada caderno de recensea
mento. 

Boletins de voto 

o que sao? 

Sao papeis impressos com as 
op~6es onde cada eleitor escolhe 
o seu candidato para Presidente 
da Republica e deputados. 
Portanto, quando fores votar, iras 
receber dois boletins de cores 
diferentes, urn de cor azul para 
votares no Presidente e Dutro de 
cor branca para votares no par
tido a tua escolha. 

elci\(ocs 
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II 
II 

Algumas oyientafoes 

VALIDO VALIDO VALIDO VALIDO 

[i] [) LJ [fl 
~ "if [] i! ~ VALIDO VALIDO 

-

ill ® EE 
VALIDO VALIDO 

[8J [±] l8J 
VALIDO VALIDO VALIDO 

18] tB ~ 
VALl DO VALIDO vALIPO 

o teu voto pode ser: 
valido, nulo, bran co 

Voto valido 

E 0 voto em que 0 eleitor assi
nalou, correctaInente, a sua esco
ilia, isto e, a CnlZ ou a marca do 
dedo foram colocados no quadra
do destinado a esse fun e, portan
to, nao ha qualquer duvida quanto 
a escolha feita. 

Voto nuJo 

Considera-se voto nulo 0 boletim 
no qual: 
• Tenha sido roarcado roals de 

urn quadrado; 

• Haja duvidas quanto aD qua
drado assinalado; 

• Tenha sido asstnalado 0 qua
drado correspondente a uma 
candidatura que tenha desisti
do das eleil;oes; 

• Tenha sido feito qualquer 
corte, desenho ou rasura; 

• Tenha sido escrita qualquer 
palavra. 

Voto blanco 

Considera -se voto em braneo 0 

correspondente aD boletim de voto 
que foi colocado pelo eleitor dentm 
da UITIa, e na~ contenha qualquer 
sinal colocado por ele. 

Cabine de 
voto (2) 
duas 

Urn comparti
mento reserva
do para pernlitir 
que tu votes se
creta e Jivre
mente. Assim 
mnguem podera 
ver em quem 
vais votar. 

Na cabinet encontras a caneta 
e a alrnofada para que assinales 
com uma cruz ou a marca do 
dedo. 

Urnas (2) duas 

Caixa especial onde depois de 
sair da cabine de voto vais 
depositar os dois boletins dobra
dos, urn em carla urna corres
pondente. 

As urnas estiio localizadas em 
frente it mesa de vota\;iio. 

Outras pessoas que tu 
vais encontrar durante 
a vota~o 

Os delegados dos partidos politi· 
cos e das candidaturas 

Sao pessoas indicadas pelos par
tidos politicos e pelos candidatos 
como seus representantes para 
fiscalizarem durante 0 deseirrolar 
dos actos eleitorais de votaJ;;ao e 
apuramento. 

Os observadores internacionais 

Sao pessoas indicadas por diver
SOS orgarnsmos intemacionais e 
estrangeiros, norrnalmente pelas 
NaJ;;oes Unidas, com 0 prop6sito 
de verificarem se as eleiJ;;6es 
serao justas e transparentes. 

Os auxiliares da mesa de voto 

Em cad a mesa de voto vais 
encontrar duas pessoas que tern 
a tarefa de auxiliar os eleitores e 
membros da mesa na organiza
J;;3.0 e orientac;ao da votac;ao. 
Estas pessoas vao ajudar muito 
os eleitores dando-lhes as infor
mac;oes correctas. 
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MO~AMBIQUE Outubro 1994 

VOTACAo 
27 e 28 de Outubro 

1994 

3 

COMISSAO NACIONAL DE ELElgOES 

Nevv'l sabes e\f\l\ qVeWl You Vo1&r. Sao iaV\tos 
pari-iebo; e -+&\I\1'OS ca.V'd.id2>+os ... e teWl 

i5, 0 teo v~to e" S6 -teu e e seCof'D+-,.., 

, 
E '5egredb? 

pode.~ dizeV'?[ 

Nodia 

~--

-~ 

~- - - -- - - - ---- - - ---=- - - - .---==-
=- ~ 

~ 

dOlJ-te 0 VY\eu 
e votas fOl( VY\iWJ 

VlO 'Par-tido ... 

-
FaZ-VVle 

essejeitD .. ~~---- - - - --:=::--~-.:.:.:-

-----~- ----

Escollrler 0 tell pres\devde? 
Eu Vlao You votal/' •.. vals 

votaV' para VVliVV\. 

Nao ... 0 voto e secreto. 
a pessoo vdal'" V1i~ueill 

sabe,a eW1 queVY1 V010Ul' e 
Y1iVl9ueVY\ val sabey'" qUeJN\ vat-ou 

queWl ••. 5e 1"\&0 votares{ seras 
Obf\98.cto a aceitara escolh. 

---- dos ou-t ros . ...----

\ A1fYli90j vo+~s;oo e 
cbs dias ... de s em 581/'105. 

VcH'V,OS Ic( vet-ar depoi.s vevlll)o
--te dol'" lJiIVI8 mao Vla 

ca~e(ra. 

12 A -pes:,oCl fOV'\N\O 8 bichagLJe val ate a 
As<;;eVYlbleia de votar local oV\de se V'eceV\5\:OU. 
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20 Evyfre9B. 0 Cartao S~ Recebe clOl'£> bo\ehVl'; de voto de cores 4g 1)ir\ge-;Je B cabV)e devoto, 
de e\e\+O~ I{)Q Me",a dlfe.reV\~e:,. Um perc a e~co\\I\o. cIo Pve'i>idcvde \U0B'(' 'Prepare do para a e5CD\h~ 
de Vo-to. da l{Q.poblica, e V'a a Ac;,:,e\Mble(a secreta. A pe550a VVl81"CA VlO 

da'Re icc. \UIj81{' correspoV\d-eV\1e a sua 
escol\na COWl UVV\2) c.ruz. 
Ou lIYI'Ci/"ca CoWl a povda do declo. 

52 Dobra os dots bo\eTtVlS se~orados 621)epos\~o os do'is bo\e-hVl0 V1BS c3ixas (urV/es) 
::'>t Vla Me'=>o d.e. Voto. 

f-!Z CoVY\ UWlS +[V\tg 
~pec.la\ piVlh. 
odedo COIMO £\v\'d-l 

de que Ja vo+oo. £ssa 
tlVL-ta so Sot va-rio> dias 
d <0:. vv~.;;> 

Jet viste que V1ao 
e p?551 V€ \ voter RO 

ou-\ra. pessoa 7 

rflifJ' #J ~ ~[U~ D~~L!:JE?) ~---\ ____ ---... 
ff@lR$~~ @&OO~ 
jf)~~ @~Im®a@~1f@® 

12)& Wl@fl:!l7f~ @)g [p)@ 

r-I:J'j;, 

!P@W!@" •• . , 
DemOcrdCJd e 
ass;n>, respeila 
a decisao da 

[WlO. E les prec.isaWl 
de es-tar acoVV\psV\h~dos 

urn e[eitor da sua COV\flO 

C[ue pDssa VYl5V"C51( pOl{' 
e[es . V1 0 bolehVVl 

de Voto . 

.%s\Wlr V01cVYlOS 

tcdDS e. V8w\ffi 

espeV'8V' pe 
re5u\ta~L/'J_ 
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A fristeza da crianr;a da lugar aD sorriso 
aD ler a banda desenhada. 

Afinal, 0 que e a Assembleia da 
Republica? 
A Assembleia da Republica e urn 
Orgao Superior e Legislativo do 
Estado. composto por deputados 
eleitos pelos cidadaos eleitores, isto 
e, todos os moc;ambicanos que 
adquiriram 0 Cartao de EleHor 
durante 0 periodo do recensea
mento. 

Como sera eleita? 

A proxima Assembleia da Republica 
sera eleita pelos cidadaos eleitores 
de cada provincia do nOSSD pais, 
incluindo a Cidade de Maputo, 
Essa Assembleia saini das eleic;oes 
a serem feHas dentro do sistema 
multipartidario estabelecido pela 
Constitui~ao de 1990, Ela sera elei

-ta na mesma altura que se eleger 0 

Presidente da Republica. por meio 
de voto livre e secreta de cada 
cidadao eleitor. 

Qual sera a representatividade dos 
partidos? 

A Constitui~ao da Republica 
garante ao Cidadao a liberdade de 
criar ou associar-se a algum partido 
politico pelo qual pode expressar 
livremente sobre assuntos sociais. 
politicos e econ6micos da sua 
comunidade ou da na~ao, Atraves 
da sua agremiac;ao politico-par
tidarta. 0 cidadao pode candidatar
-se para qualquer cargo politico. 
dentro dos principios estabelecidos 
pela lei eleitoral, 

A participa~ao dos partidos 
politicos e feita atraves dos seus 
representantes na Assembleia da 
Republica, Para a elei9iio dos depu
tados da Assembleia da Republica 
cada partido politico val concorrer 
as proximas eleicoes. individual
mente ou em coligat;ao com ouiros 
partidos (fonnacao de grupo ou gru
pos de partidos), Em cada circulo 
eleitoral (provincias). 0 partido 
politico ou coligacao de partidos 
concorrentes ira apresentar uma 
!ista plurinominal segundo a ordem 
de precedencia estabelecida pelo 
proprio partido ou co!iga9iio, 

Qual sera a representatividade dos 
eleitores? 

A representatividade do publico 
eleitor na Assembleia da Republica 

eleil(oes 
MOI;AMBlQUE 

I • 
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. IsembJeia, gVOtoeaeleib80erc!m .esea Replibiicaeinstff(Jiu:se ClAs' 
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Vista do centro do campo de Maringue. 

ParJamenfar mesmo a trabalhar. 

I· NUtJferod~deputllldosporprollincilll 
Maputo. Cidade.,.;.".: ........ L" .... 18. . 
Maputo Provinci!l •. ;,.:.; ......... ,; ... 13 . 
Gaza ....... ,.L.,..,,;, ...... : .... ;,,; .......... io· 
I hb .. ' .......•.......• '8 n ;1m ane , .• ''',.:";.-' .... ,,.; .. ,: .••• ,1 .. " 
Sofala : .. :, .. ; .... , •.. ,.;, ...... , ............ :21 . 
. Manica .. ; .. , ... , ....... ~ ... L ........ ;L; .. ;,.13 
~. ' ............... . 

sera feita atraves dos deputados 
eleitos em cad a circulo eleitoral. 
Sao 11 circulos eleitorais. corres
pondentes aD circulo eleitoral da 
Cidade de Maputo e aDs 10 clrculos 
provinciais. A Assembleia da 
Republica devera ser composta por 
250 deputados, 

Tete .... '.; ••• ; ... ;,., .. ,;, ..... :,;;, ... ; ... ;; •. 15· . i 
. Zambezia .••• ,. .......... , .. ,. .............. ;50. ". 
N~mPllla ... , ........ , ............ , .•...• : ..... 53 . 

.•• Nla!>s!l ........ ;;.; ••••••.••.•••.. ;; ...... , .... t1 • 
cabo Qelgaljo ,.,,, .... ; ... ; .. ; .... ,, ••.• 22 i 
1:(7)"ALPJ;PEPU1:APOS; ....... 250 I 

. .3 

Qual sera a funt,ao da Assembleia 
da Republica? 

A Assembleia da Republica tera 
como funcao principal a elabora\;ao 
de leiS, isto e, discutir sobre os 
vartos assuntos da Na«;;ao e prop or 
solucoes que vtsem garantir 0 bem-

Outubro1994 

lie 

Na Assembleia deveriio estat represen
tadas todas as camadas sociais. 

-estar da sociedade mo~ambicana. 
Os projectos de lei devem reflectir 
as op.:;oes do desenvolvimento do 
pais em todas as suas areas: smide, 
educac;ao, agricultura, industria 
etc" etc" etc" 

A fun9ao legislativa faz parte do 
sistema democratico no qual a se
para9ao dos tres poderes (Legis
lativo, Executivo e JudiCial) e clara, 
Nisto. 0 Legislativo (Assembleia da 
Republica) tern a missao de legislar 
ou elaborar leis apresentadas pelos 
deputados, sob a inspiracao das 
necessidades da comunidade, 

Qual e 0 tempo do mandato da 
nova Assembleia da Republica? 

o mandato da Assembleia da 
Republica e de cinco anos, a contar 
da data da sua tomada de posse, 

o mandato de deputado da 
Assembleia da Republica e incom
pativel com as funt;oes de membro 
do Govemo. 0 membro do Governo 
que for eleito deputado e pretenda 
manter-se naquela func;ao, tera 
que ceder 0 mandato de deputado. 
nos termos previstos pelo artigo 
214 da Lei Eleitoral de 28 de 
Dezembro de 1993, Tal deputado 
s6 podera reiomar 0 seu mandato 
na Assembleia da Republica, 
quando decidir deixar de ser mem
bro do GoveITlo. 

De acordo com a Lei Eleitoral. 0 

mandato de deputado e tambem 
incompative1 com empregos remu
nerados por estados estrangeiros 
ou organizar;6es internacionais. 

Quem serao os fiscals da 
Assembleia da Republica? 

Os fiscais da Assembleia da 
Republica serao todos os cidadaos 
eleitores atraves dos partidos politi
cos ou organjza~6es comuniti:llias. 
o cidadao pode expressar livre
mente a sua insatisfat;ao sobre 0 

nao funcionamento adequado da 
Assembleia da Republica. bem 
como sobre algum comportamento 
indigno de qualquer deputado, Esta 
manifesta9ao pod era ser feita via 
partido ou coligacao de partidos 
que tenham representantes na 
Assembleia da Republica, 

Juntos vamos votar para a 
Assembleia da Republica, pOis jun
tos decidiremos 0 futuro de Mo
cambique, 
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Partidos e ~ 
Col iga~oes II.' 

concorrentes as elei~oes 

Candidatos para a 
Presidencia da Republica 

1 - AP 

multipartidarias . I 
~~

:"\ ,; 

Alianya Patri6tica (Coligayiio) 
Concorre em todos os circulos eleitorais 

2- UNAMO 
Uniiio Nacional de Moyambique 
Concorre em todos os circulos, 
excepto no de Sofala 

3- PT 
Partido Trabalhista 
Concorre em todos, excepto no circulo de 
Cabo Delgado 

4- FUMO/PCD 
Frente Unida de Moyambique/ 
Partido de Convergencia Democnltica 
Concorre em todos, excepto no circulo de 
Manica 

5- FRELIMO 
Partido Frelimo 
Concorre em todos os cfrculos eleitorais 

6- SOL 
Partido Social-Liberal e Democratico 
Concorre em todos os circulos eleitorais 

7- PIMO 
Partido Independente de Mo~ambique 
Concorre em todos, excepio no circulo de 
Manica 

8- RENAMO 
Resistencia Nacional Moyambicana 
Concorre em todos os circulos eleitorais 

9- PRD 
Partido Renovador Democratico 
Concorre em todos, excepto os circulos 
de Tete e Gaza 

10- PACODE 
Partido do Congresso Democratico 
Concorre em todos os circulos eleitorais 

11 - PADEMO 
Partido Democratico de Moyambique 
Concorre em todos, excepto nos circulos de 
Maputo-Provincia e Gaza 

12- PPPM 
Partido do Progresso do Povo de 
Moyambique 
Concorre em todos os circulos eleitorais 

13- PCN 
Partido da Convenyiio Nacional 
Concorre em todos os cfrculos eleitorais 

14- UD 
Uniiio Democratica (Coligayiio) 
Concorre em todos os circulos eleitorais 

.,,,,, "A'''P'' 'f!'" ! 
~"'".i '" 1 ~ 

'"" - ! 

I 
~ 

1- MONAMO 
MAxiMO DIOGO JOSE OIAS, 
57 anos de idade, 

",' ~ natural de Pinda, 
Morrumbala/Zambilzia, 
Advogado 

II'," 
.' 

~ 
FRElIMO 

RENAMO 

4 - INOEPENOENTE 
MARIO FERNANDO CARLOS 

f ~~~~!~~ idade, 
i natural de Chokwe/Gaza, 
, Consultor do Comercio 
~ Internacional 

! 
r 

I 
l r 
11 

~ 

~ 
f 
t 
~ 
r' r 
b 
~ 7- PIMO 
~ JACOB NEVES SALOMAO 
~ SIBINDY, 
~ 36 anos de idade, 
~ natural de Chibabava/Sofala, 
~, 

~ Contabilista 

i 
t 

I 
~ 
I 
I 
l~ 

E 
~-

r 
10- PACODE 
VASCO CAMPIRA 
MOMBOYA ALFAZEMA, 
60 anos de idade, 
natural de Inhangoma, 
Mutarara/Tete, 
Eng" Tecnico de Construgao 

2 - INOEPENOENT£ 
CARLOS JOSE MARIA JEUUE, 
41 anos de ida de, 
natural de Marracuene 
/Maputo, 
Advogado 

5- UNAMO 
CARLOS ALEXANDRE DOS 
REIS, 
54 anos de ida de, 
natural de Milange/Zambezia, 
Comerciante 

8- PPPM 
PADIMBE MOHOSE KAMATI 
ANDREA, 
52 anos de idade, 
natural de Mueda/Cabo 
Delgado, 
Soci610go 

11- PAOEMO 
WEHIA MONAKACHO RIPUA, 
42 anos de idade, 
natural de Marrupa/Niassa, 
Advogado 

3- SOL 
CASIMIRO MIGUEL 
NHAMITHAMBO, 
36 anos de ida de, 
natural de Chirembuwe, 
Mutarara/Tete, 
Tecnico de Planificagao 

6- RENAMO 
AFONSO MACACHO 
MARCElA DHLAKAMA, 
46 an os de idade, 
natural de Mangunde, 
Chibabava/Sofala, 
Contabilista 

9- FUMO/PCO 
DOMINGOS ANTONIO 
MASCARENHAS AROUCA, 
66 anos de idade, 
natural de Inhambane, 
Advogado 

12- FRELIMO 
JOAUUIM ALBERTO 
CHISSANO, 
55 anos de idade, 
natural de Maleice, 
Chibuto/Gaza, 
Politico 

13 
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o casal Gabriel e Marilia estao a 
meio dn bicha, que vai aruiandD ao 
longo da pe9CL 

MARiLlA - Hi. marido, eu nao sei 
mesma 0 que e que eu vou fazer ... 

GABRIEL- NaD precisas de Hcar a 
pensar muito. Eu ja decidil A nossa 
familia vai votar toda no candida to 
do meu partido. Nao te enganes, h8-' 

MARluA - Mas, rnarido. tu sabes 
que eu nao gosto dele. Ate 0 conhe
cemos bern. Ele vai 1ft na nossa 
casa ... Marida, esse homem se sen
tar na cadeira vai estragar ainda 
mais 0 nosso pais! 

GABRIEL - Talvez. Eu as vezes tam
bern penso assim. mas ele e nosso 
amigo e, se ganhar, vai-nos aju
dar... E esse que tu queres vatar? 
Nem nos conhece. Nunca Guvin 
falar de Gabriel nem de Marilia ... 0 
que e que vamos aproveitar se ele 
ganhar? 

MARiLlA - Mas ele tern boas ideias 
para 0 nOSSD pais. E se 0 nOSSD 

pais melliorar nos vamos meIhorar 
juntos. 

GABRIEL- Para mim isso e muito 
devagar. En quero ir mais de
pressa! 
VOTANTE - Mills depressa nao pode 
ser, tenha paciencia. A bicha anda 
confonne as pessoas vao votando. 

MARluA - It melhor pararmos de 
conversar sobre isto. As outras pes
soas ja comeC;am a entrar na nossa 
conversa. 

GABRlEL- Mas tambern e verdade 
que esta bicha esta a andar muito 
devagar. Guarda aqui 0 meu lugar 
que eu you l:i a frente ver por que 
estao a dernorar tanto. 

MARiLlA - Nao demorest 

Gabriel sai da bicha e vai a ftente 
ver 0 que se pasSCL Chega ao local 
da votartlo e troca palavras com 0 

jimcionriTio e1eitoral que organiza as 
pessoas na bicha. Volta com ar abor
reciIio para 0 seu lugar. 

GABRIEL - Nao sei, nao ... 

MARluA - Nao sabes 0 que. rnarido? 

GABRIEL- MarHia, aque]es lei tern 
uma maneira de trabalhar que eu 
nao estou a gostar ... 

MARiLlA - Por que, marido? 

GABRIEL - A prlmeira coisa e nor-

56 apresentando 0 cartao de e/eitor e 
que e/eitor pode votar. 

Enquanto esperam vaa /endo 0 "eleifoes 

elei\{oes 
"O~AMBJQUE 

TEATRO 

o cenario mostra um posto de votar;ao, ao ar livre, 
incluindo as mesas onde estao os membros da mesa de 

voto, uma cabine, duas urnas e uma bicha 
de pessoas para votar. 

Os membros da 8s5emb/eia de voto aguardam a chegada dos eieitores para a 
votafao. 

mal. Cada urn tern que rnostrar 0 

ca.rtao para eles verem ... A prop6si
to, nao esqueceste 0 cartao? 

MARluA - Chi, Gabriel, e aterceira 
vez que perguntas issn! Ja disse 
que nao esqueci e ate ja mostrei. 
Esta aqui, estas aver? Tu e que 
ciinda nao mosiraste 0 teu. 

GABRIEL- Isso de esquecer todas as 
coisas em casa E problema de mu
iller. nao e de homem. 

Mas eu estava a dizer: primeiro 
mostram 0 cartao, e nonnal. Mas 
depois recebem os papeis e vao-se 
esconder atras de uma coisa e 
ninguEm ve mais nada .. , 

MARiLlA - Com certeza. va~ fazer a 
sua escolha, na cabine. e essa 
escolha e secreta, e mesrno para 
runguem ver! ... 

GABRlEL- Esta bern, t"J Entao ja 
que sabes tudo, explica por que 
razao depois de meterem os papeis 
nas caixas ... 

MARillA - Nas umas! .. , 

GABRIEL - Sim, nas urnas,., 
Molham 0 dedo nurn frasco com 
tiota?!... 

VOTANTE - Amigo, eu _posso 
explicar... (E interrompido por 
Gabriel que continua: a re.filar). 
GABRIEL- Vou ter que andar com 
as unhas pintadas? Eu? Isso nao, 
senao vao come~ar a nao me 
respeitar. 

VOTANTE - Nao se assllste, amigo, 
Primeiro nao sao as unhas pin
tadas, como a sua esposa, e s6 
numdedo ... 

GABRIEL - Mesmo assim, nao gosto. 

VOTANTE - Depois. nao e para piIi
tar as unhas como com a verniz da 
sua esposa. E uma tiota para mar
car 0 dedo ... 

MARiLlA - Para marcar () dedo? ... 

VOTAN1E - Born, nao e bern s6 isso. 
You tentar explicar. Para evitar que 
alguem procure enganar, fazer bato
ta, como urn eleitor s6 pode vatar 
uma vez, depois de ~le depositar 

MOfambique". De forma organizada, cada eieitor espera a vez para votar. 
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nas UTI1as as seus votos, ele molha 
o dedo dele numa tiota especial ... 

GABRIEL- anterrompe TlOvwnente a 
"'-plkapw} E se ja tiver 0 dedo piIi
tado?!. .. 

VOTANTE - Se tiver. issa quer dizer 
que ele ja VOtOll noutro sitio e esta a 
querer votar segunda vez, 0 que e 
proibido. 

Como a amigo '\liu, as pessoas. 
depois de votar, antes de ir ernbora, 
tern que meter 0 dedo num frasco. 
E 1a que est8 a tal tiota. 

GABRlEL- It verdade. Eu vi isso. 0 
dedo ficou todo piIitado! 

MARluA - Mas a pessoa pode 
chegar a casa e lavar 0 dedo. 

VOTANTE - Nao sail 

MARillA - Como, naD soo? 0 senhor 
nao conhece as detergentes que nos 
agora usamos na cozinha. Sai tudo! 

VOTANTE - Esta tiota nao. It feita de 
prop6sito para isso. 

GABRlEL- E vamos ficar toda a vida 
com 0 dedo piIitado? 

VarANTE - Nao. Ao fun de quatro ou 
cinco dias a tinta acaba par saiT. 
Mas nessa altura as elei~6es ja 
acabaram e ja nao faz mal. 

GABRlEL- Agora ja compreendo. E 
eu que julgava que isso era coisa de 
curandemsmo para saber em quem 
e que cada pessoa vai votar. 

VOTANTE - Isso, meu amigo, e 
impossive!. Nao lia curandeiro que 
possa descobrir em quem e que 
cada pessoa votou. 

Marilia - Tern a certeza disso? 

VOTANTE - A certeza absoluta. Ja 
experimentaram noutros paises. 
Nunca nenhum conseguiu des co
brir. 

MARluA (aliviada) - All, isso e born. 

GABRlEL (descon.rwdo) - Por que e 
que voce quer saber isso. Marilia? 
Eu ja falei que voce tern que votar 
no candidato do rneu partido, nao 
falei? 

MARiLlA - Falou sim, marido. Mas 
eu, quando estiver lei. sozinha, 
naquela casinha de votar e que vou 
pensar com a minha cabe(,;a onde e 
que vou por a minha cruz. 

GABRIEL - Mulheres como sao 

teimosas ... 

VOTANTE - Desta vez a sua esposa 
tern razao, amigo. Mas desculpe, 
tenho que ir, Agora e a minha vez 
de votar. 

Ja votou? Entao mergulha 0 dedo na 
tinta especial. 

o dedo vai ficar marcado par varios dias. 
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Eu tambem quero votar! 

ASSEMBLEIA DE voro 
\ f 

Coisas do Cingao 
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MULHER 
MOCAMBICANA 

Tens dois dias para 
votar: 

27 ou 28 
de Outubro de 1994 

COMISSAO NACIONAL DE ELEICOes 

vv,ae 1 As co'lsa;, es-tao VYlLJi+o 
mudadas lnoje eVV\ dial no's as mulhe 

+a~be\A'l padiclpaVYlOS V1as deds6es . 
E VYlUl+O iWlportaV\te a 

IAossa c>piVliao ••. 

5abes,-f\lhaj pelf\s3V\d? beVV) 
t€V\5> Y'" a z:.ao. Se e OM 

diV"eito, evdao va moS 
partiCipev-. Cada 9ual 

teVV\ C]ue {az.er Q sua 
pede.,junto\, ate 

podeWlo!; Wlel~oV'8f 
as coisos. 

r--...... 

elei~oes 
MO~AMBIQUE 

l'I\ ae, If''''''' 
\eVV1by-os. 

que Y)Oje e c\i'O 2~ 
de Outubro, r.fWYlel 

dio da'::> e\eiy.oes? 

~--~ 

••. te1ll5 raz:.ao 
filha, \Mas VlO meu 

telMpo . •. 

Outubro 1994 

Mh,o" SiVV1. Mas eSS8S 

COi50$ de PolH .. ica, seVVlp 

fordWl COWl Os V10VVlev1.S. 

Eles e que sabeWl. 

,OS1eVVlpo:; saD ov-\ros .. 
E pfeci~o pav-hcipa( pa..ra 
deLlc\iV'VYlOS 0 V'106S6fvturo. 
Votal{' e"par+icipar: AIe'WI do 
VV\a\~{ votalfe'uWl 

dill'"eito .. 
Va is 

perde-Ie 
Moe. 

-
--- - -

E 0 -tell Codao 
de e\eito(? 

SiWl .. Mae .. Ev €Spefq naD SD 
pDV'ti, tmas pOV' todas as VY1o\he~s 
mo~aVVlbicaVloS. Nos SOWlOS '2} 

VY\5ioY'"io, sabeVY\os 0 9ue... 
querevvlOs; 

(y:a 
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MO\OAMBIQUE Outubro 1994 

Popula<:ao total recenseada 
IApf"?Sf?ritaJr10s'ri~sta; H 

1;:~h:::~!~i;t:~~Sdq .. /1 

lJ)istr!to: A/J7V.el de.tQdO ·.·1 
IOPaISOd/stnto com "1 

I 
0'alor. po~Jfa~aq .eJeitoraJ·· 
e()p/s~/t~ deMllange.·· '·'1 

InaAr~VlnC18 tia. .... ' .. 

1

·.·Za"!beZia con; .J.2Q.2~9 •. 
ele/tores .. ...... .'. 

I por(jJt~~tadMernos £); ... 

Distrito 'deMcNag~ 'na 
. Pr()vincia (fo Njassa. com 
lomenornumerode ... . 
.eleitoreserntotJooPais .. . 
G'om2:532eJeitekes.· 
. Ototaldeeleitoresem .... 
tOGQ opafs e de·· . 
~.3,$6;061.. .... .. . . .......... ;1 

A participBf80 foi decisiva para 0 
sucesso do recenseamento. A mae assi
na 0 carma e a crianr;a olha a maquina 
fotografica. 

. ,pRoviNCIA OE NAMPULA· 

• DISTHITO ............. , ....... POPUtAGAO 
. . .REQENSEAQA 

·TOTAL .......... ; ........... :I.,36~,7~6 .' 
ANGOCHE ........ : ... , ...... ~08,981· 
'lLHA DE MOCAMB ...• ":;" .22,955 
tl\LAUI\ ..•• : ... : ...... :.: ...... ;,22,44.0 . 
. MALEIvlA .... : ..... :: .: .... : ..... 53,399· 
ME<>ONTA:..;.:.,: ... ; ... ; .. , .•. 50,4T9 
M E<> 0 B~RI.: ... :.:.: •. :.; ..... 45,11.5 
MEMBA: .•... ; ........• : ... :;:::83,326· 
MOGINGUAL .; ..... .'.,: ....... 43,643 

I;,; ;,' ':;' ," """,,',,," 

·MOGOVOUl'S.":;';';':'::i .. ;99,9~0 
1Vl.0IvlA~: .. " .• ,"', ... : ....... ; '10'7 ;362,. 
fv10NApo ..• ; .. " ..• :., ,,"" . .fl1g;5flD 
MOSSURIL. ;, .. : •..•.. ; ," '.': ,,4:2,2:2'7. 
MUEGATE .. , ...... ;; ..•. ; .. :: ... ;17;941 

MURHUPULA,:".; .. :: •..• ;.<lt5 ,404. 
J.JAOALA VELHA ... : .. : ........ 37,9.$3 
NA<>ALA PORTO" ............. 68,649 

NACAR9A;; .• : ... : ..... ::, .. :.:3~.4.23 '. 
NAMAPA .... : ... ,: ... ; ..•...... 111;1324 . 
NAMP.ULA (<>IOAOE) ...... 135,896 
HAPAl£ ...• ,: ... :; .. : .. : ... : ... ,:.55,841 
R1Bl\UE .: .. :; ... :: .•... :;., ..... ::53;938 

;!:T.·i;.~~~.~i~~J.#:!~~f:r:6~.i .. :,~ 
iiMJi~lTd ......•..••. ····~oi:>JtA6iO 
.: ;: :. i.; :l;·f·;;§~Q!~tN;>~AJi>~ 

~~~'iri2ht:;B~;ft:~:~~~]~~~; 
.1j;/l;fijgRA'~/l;S§il\ i,;; ... : ,:;:;;49, 7;il!3

J 

.MI):j";liRAfM.,· ... :;,,, .•••. , •.•. , .. ,,p.O .. !l:01 
ir'j. ;"0' • .. ' ~:,:;; .• ~ .; •.•• ; . .•. ;i. .·;L" '. .': •• ' fir,,;4· .IJ)"'!"~I.,..." •• " ".,,'., . .4~j(i155 
··'"S···A···""A'I""';; •• :';:::;:·';;. ';;::'3"1':'1"','3':9'· ;1,' I~'\:l I~~' •• ,.~,,, •••• ,.; ••• ,.~~,.,.,. 'i ' 

1~11M~.~ ":; ... :.;; Ji·Ng~i:.) ... , .. ~i~~§1 

r;~OViNCJAOESOFALA .' 

IITTRITG .•.•. ' .•. ·.i .... ··R~g~~~~~~ 
t(>TAl.~:.; .. ;., ...... ,: ....... 5aOj066 
BE;IRA (0IDAOE).~ ...• :: .... il85;939 
BOZL ...•. : ....••.. :.: ......... : ..... 61,660 
<>AIA .......... ; .. : ............... :26,962 
"'" " ,,' , 

OHEMBA; .....••. , .•.•. ; .... ;· ..•• 17,329 
.CHERINSOMA:, .....•............. 9,D4$ 
<>HIBABAVA.: c .•.• : •••• : ••••• , •• 2'7 ;545 

ODNDO .,. ..• :::.:.: ... : .......... 51,073 
. GORONGOZA ,.' ......... ::: .. .2.'4,412 
MACHANGA .. ; ... L ... ; .. : ... :.:l.l;96~· 
.iV1ARlNGUE :.: .• r'''' .••.. ~ .. :.:,22.223 
T\IIARgOIvlEU. j ••. :!. .•••.• : .... :21,550 

~~:~+~JkA·::::::::;:::::~t5;;:i;' 

I PRoviNCIA PEINIiAMBANEl 

!
nISTRITP. .' . '. POf'lJLACAO 
'.' 'RECENSEADA 

MAPUTO- PRoviNCIA 

I DISTRlTO . POPULACAO 
RECENSEADA 

·TOTAL~ •••• , ...... : ........ , .,.330,887 
.BOANE .... : ..................... :24,843 
MAGUDE ...................... :.16,581 
T\IIANHI<>A •.... : •....... , ........ 53,842 
MARRACUENE ..... ; .......... 17,614 
MATOLA (<>IOAOE).: ....... 112,843 
MATUTU1NE .. " •. ,.: ... , .... . :13,90'7 
MOAMBA; ...................... 17 ,339 
·NAMAA<>HA.:.,.; .• : .......•... fl3,918 

;, ; 

:.n, \ST~110 ....:if'OP~~QPi6: 
.... '. ." ··R@ENSEADA 

1.!~T~ll .... ~f;J::~.~;~~'~: ...... 45~,:1.~6 .[~:.u .•• 1;, .• ,." •.....•... , :M" ; •...• " 10.1, ~85 

~ic~J:;l~:J·~~)01:~:~·l~~!";}:::~~J~f: : 
.D. u.;!j. .......•..... , .. , ......... 89,2.01 . 
!:f[j··5~: .. :D:i~.:C ... ~:; .. ·.:~9!3,2,o~ 

POPULAI;AO TOTAL 
RECENSEADA NO PAls -----------6.396.061 



Outubro 1994 
eleit;oes 

MOCAMBIQUE 19 



Orgao da CNE 
elei~oes 

MO{:AMBIQUE N° 3 Outubro 1994 

\: 


