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" Incerrados no recenseamento" 
Tomas Vieira Mario 

Os pastas de recensamento, nao obstante condlfoes adversas, funcionam em todo 0 territorio nacioanal. 

~ 

Ebem legivel, apesar de tremu
la, a caligrafia de 3" classe de 
Salimo. Mesmo porque es

creveu a vennelho, tudo devida
mente sublinhado. 

A "banca" dele, naquele extremo 
em que 0 mercado ja pinga para fo
ra, e apenas uma me sinha impro
visada. As suas pe!,'as sao tabuas de 
madeira que 0 carpinteiro desenhou. 
Uma de muitas, bern iguais. 

Naquela fila, Salimo e concor
rerrtes vendem tudo quanta possa 
caber. quer nos desejos, quer nos 
caprichos do fregues. Sobretudo das 
donas, essas mesmo, que se esme
ram, desde no temperamento do 
comer, ate no pr6prio visual: artigos 
de beleza, 0 respectivo espelbinho 
redondo ao lado, se a:rr1,1I11am como 
devem, -lado a lado com especiartas 
diversas. 0 seu cheiro excitando a pi
tuitfuia dos curiosos passantes. 

Todos os dias, quando as porias 
do mercado municipal se abrem, 
Salimo e dos primetros a entrar, no 
comet;o de roais urn dia de neg6c1os 
e bula-bula: annal 0 servi~o do mer
cado e tambem hospedar encontros 
entre amigos, donas, namorados e 
arnantes. 

E, assim, grande, desde muito lo
go, a azafama, no dia-a-dia do mer
cado municipal de Cuamba, 
"machamba" de negocios de Salimo. 

Muito-muito nas Sextas-Feiras: e 
que quando estamos quase no fim 
de semana, as compras ja deixam de 
caber nos cestos das donas, decidi
das a caprichar: urn pouco mais no 
jantar de Sabado e no almo~o de 
DOmingo. 

Nesse tipo de dias, Salimo mal 
arranja tempo, ainda que fosse urn 
segundo, para se co~ar: tern que 

atrair fregues, apregoando a quali
dade dos seus cominhos, do "caril 
raja" ou do "corolau" ou agu~ando a 
validade das mo~as, colocando-lhes 
no pesco~o liDS de Duro falso e dizen
do-lhes aD oUvido, enquanto elas se 
espelham: 

"concertessa proprio 0 teu 
namorado hoche fai-te prometer 
liachern de afiao ate no Maputo 
quanto te fer a como estas ponita 
assirn! MeSillO proprio en, era lo
co te apresentar ena cassa com 
marna esta noite. para foce me 
preparar mucapata" 

Mas, uma Sexta-Feira, dessas em 
que, como todas as outras, 0 com
boio partindo para Nampula sacode 
Cuamba ainda na madrugada, 
ninguem viu Salimo no rnercado 
municipal. 

Na verdade, muitos, muitos ou
tros, tambem nao foram vistos. Pelo 
menDs ate aD principio da tarde. Urn 
certo silencio. clir-se-ia, adormeee
dor, tinha tornado 0 mercado. Pro
vocava esrranheza nas pessoas. E. 
annal, a explica~ao, tinha-a 0 Salimo 
dado, por si e pelos outros muitos, 
igualmente ausentes: 

"Incerrados no recenseam.ento". 

Como fulava a Dona Luisa. a quem 
chamam de "mae de Cuamba', muitas 
bancas, pela manI:Iil.. "andavam as 
moscas", naqueles primeiros dias do re
censeamento eleitoral Mesmo porque 0 

carro de mobiliza¢o pUblica insistia = 
fuzer por ali suas rondas, rnuito vistosas 
eruidosas. 

Ainda assim, 0 jornalista. no seu 
proprio vicio de perguntar, pergun-
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tar ... nao se pode canter, e colocou 
a pergunta a Salimo, na manha 
segllinte: 

''Enta~ tinha encerrado a sua 
banca ontern? Qual era 0 proble
ma?" 

"Proplema? Proplema nao era, 
por acaso. E por caussa do re
censeamento, para elei~6es. A 
chente nao pote perter reeensear: 
tern que ir nas elei~6es, eseollier 
chente com juisso, para Mo~am
bique. E muito precisso. isso. Esta a 
fer: euja sou quase urn poueo felbo: 
sete anos no mato. na queira. Can
hei 0 que?l 

Sofrimento, so sofrim~nto: mui
to mal, muito mal mesmo! Acora 
... e pa ... Faz de eonta: 0 necocio 
aqni em Cuarnpa anta, mas con
fonne a nossa fontade, tern que an
tar mais melhorl EntaD por isso e 
preciso ir nas elei~6es fotar gente 
com juisso para covernar Mo~am
bique! 

o tom, algo turistico do jomalis
ta, e algo serio, do Salimo, espevitou 
a curiosidade da malta em redor, 
que logo se assenhorou do muito 
politizado discurso do amigo, baten
do-lhe espontaneamente a mao. 

"AJlnal 0 compoio quanto ha te ir 
ate Lichinga, quanto?!. .. " 

o j ornalista ainda ouvin este 
fragmento. ja de longe, a vir do "de
bate" politico, que entretanto se des
poletou, a volta da banca de Salimo, 
reaberta, nessa, de novo buli~osa, 
rnanha de sabado. 0 
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SECRETARIADO TECNICO DE ADMINISTRAGAO ELEITORAL 
Or gao Implementador 

Q seeretartado Teenieo de Adrninistra9ao 
Eleitoral, abreviadarnente designado STAE, 

e 0 organismo administrativo do Estado desti
nado a planificacao, orga.rlizacao e execucao de . 
processos eleitorais e de referendos. 

t atribui9ao do STAE tudo 0 que ruga res
peito a administra<;ao de elei<;6es e de referen
dos. 

o STAE e regulado por estatutos aprovados 
pelo Conselho de Ministros. 

Nos periodos dos recenseamentos eleitorais, 
dos actos eIeitorais e dos referendos, 0 STAE 
subordina-se funcionalmente Ii Comissao Na
cional de Elei96es. 

o STAE tern irnplantacao a nivel naeional 
atraves dos seliS gabinetes provinciais, distri
tais e de eidade .• 

A educat;ao civics e tambem momento de festa. 
"Ja tenho 0 meu cartSD de e/eitora"§ e 0 que se pode 

presumir que esteja a dizer esta senhora. 
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o PLANO DE Ac~c5ES DO STAE 

Trabalho, Organiza~ao e 
Competencia 

As bicicletas, urn meio de transporte am para os educadores civicos, nao fa/tou no desfile. 

Q recenseamento eleitoral, pe
la sua importancia politica, 
abrangencia tenitorial, com

plexidade e diversidade de opera
G:oes. levau 0 STAB a urn intenso e 
rigoroso trabalho prelimlnar de con
cepcao e planilica9ao das pIincipais 
actividades necessfuias a sua reali
za9ao. Assim "nasceu" 0 Plano de 
Accoes do STAE para a realiza9ao do 
novo recenseamento eleitoral, do 
qual se apresenta uma sintese das 
Slias principais componentes. 

1930 Postos de Recenseamento 
Eleitoral 
9,650 brtgadistas 
1930 funcionanos eleitorais 
7,800,000 eleitores 

Em todD 0 territ6rio na
cional, nas cidades, vilas e 
aldeias, e em todos os lugares 
onde ha popula9iio, foram aber
tos Postas de Recenseamento 
Eleitoral, em quantidade suft
ciente para inscrever todos os 
eleitores, que se estima sejam 
7,800.000. Os postos ficam 
abertos 10 horas por dia, inclu
sive aos fins de sernana. 

processo de informatiza98.0 do ban
co de dados dos eleitores como for
ma de conseguir uma melhor e mais 
eficaz gestao e actualiza9ao da infor
macao. 

A componente de 
formac;;ao 

A realiza¢o do recenseamento elei
toral envolveu rnilhares de mocarn
bicanos, integrados em brtgadas de 
recensearnento, em equipes de edu
cacao civica ou em estruturas pro
vinciais e distritais dos organs elei
torais. 

o plano de forma9ao do STAE 
teve em vista a capacita9ao de todD 
o pessoal envolvido nesta operaCao, 

o STAE esta tambem preparado 
para apoiar em material didatico a 
capacitacao de outros interve
mentes no processo eleitoral que, 
em coordenacao com os orgaos 
eleitorais. queiram participar ua 
campanha de educacao civica do 
eleitorado. 

Educa~ao dvica: Com 
todos e para todos 

Unl mes antes do inicio do re
censearnento eleitoral, comecou a 
campanha de educa~ao civica do 
STAE, que s6 vai terrrrinar com 0 fim 
do recenseamento, dia 17 de Se
tembro. 

Para isso, a mensagem educado
ra e mobilizadora do STAE chega 
a todD 0 pais, atraves da radio, 
das televisoes, das unidades 
rn6veis e centros de informacao 
do STAE e tambem, pelo traba
Tho dos 1200 agentes de edu
cacao civica que, atraves da co
municaCao interpessoal, estao a 
informar e mob~ar as popu
lac6es para participarem, esc1a
recidas e interessadas, na opera
cao recensearnento eleitoral. o numero de postos foi 

definido em fun9ao da estimati
va de. eleitores. da localiza9ao 
das popula90es, do periodo de 
realiza9ao do recenseamento e 
do tempo necessfuio para a ins
criCao de cada eleitor. Os potenciai5 eleitores numa espera paciente para 

A campanha tern como pIincipais 
objectivos sensibilizar todos os 
eleitores a se recensear para terern 
urn novo cartao de eleitor vaIido 
para todas as elei90es e explicar a 
importancia deste acto. 

A pIincipal tarefa dos bri
gadistas e a emissao de novos 
cartbes para todos os eleitores. as
segurando assim a participacao de 
todos nas proximas eleic6es gerais 
previstas para 0 mes de Dezmbro do 
corrente ano. 

A oportunidade da realizacao de 
um recenseamento eleitoral de raiz 
vai permitir aD STAE 0 inicio do 

5e recensearem. 

num total de cerca de 11. 000 pes
soas. Para isso foram fonnados, nu
rna primeira fase, cerca de 350 for
madores que, no escalao seguinte, 
tiverarn que capacitar, nas capitais 
provinciais e sedes distritais, aque
les que, por todo 0 tenit6rio, estao a 
executar 0 recensearnento eleitoral. 

Mas, porque uma festa s6 se faz . 
com muitos convidados, a filosofia da 
campanha incluia 0 convite a todas 
as forcas vivas da sociedade. os par
tidos politicos, para participarem no 
processo. A resposta naD se fez espe
rar, muitas orgaruza~6es da so
ciedade civil, partidos politicos tern 
vindo a trabalhar Iado a lado com os 
agentes do STAE no esfor90 para mo-
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bilizar maior nfunero de pessoas aDs 
postos de recenseamento eleitoral. 

De helic6ptero, de carro, 
d b·· I 'I e ICIC eta ... e ape. 

A realizagao de uma opera9ao gigan
tesca como a do recenseamento elei
toral implica, tambem, uma avalia
vao das necessidades em meios de 
transportes de apoio as diferentes 
componentes do trabalho. 0 Plano 
de Ac~6es previu, por isso, 0 tipo e 
quantidades de viaturas a envolver, 
os momentos em que elas seriarn 
necessfuias e onde. 

Assim, na impossibilidade de se 
adquiIirem a tempo as 60 viaturas 
planilicadas, foram alugadas viatu
ras privadas em todas as provincias 
para distribuir as brigadas de re
censeamento e 0 respectivo materi
al. Esta operacao foi apoiada por 3 
helic6petros alugados para 0 efeito, 
principalmente para operar nas 
zonas de dificil acesso, e por viatu
ras disponibilizadas pelo Governo e 
institui90es privadas. Os agentes de 
educa~ao civica sao apoiados, na 
sua maioIia. por bicicletas. 

Mesmo assim, esta "frota" nao 
dispensa 0 meio de transporte mais 
vulgar entre a popula9ao e os fun
cionartos eleitorais que e 0 de fazer 
longas caminhadas a pe ... seja no 
caso do brigadista que tem de abrtr 
o posto, do agente de educa9ao civi
ca que precisa prornover uma ses
sao de esclarecimento ou do funcio
nanD da estrutura distrital. 

o custo do recenseamen
to eleitoral 

Preve-se que a operacao "recensea
mento e1eitoral" custe cerca de 20 
milh6es de d61ares. 0 que corres
ponde - para urn universo estimado 
de 7.800.000 eleitores - a 35.000.00 
MT / eleitor .. 

o orcamento inclui as despesas 
inerentes a realizavao das activi
dades previstas no Plano de AC90es 
como sejam. entre oun-as. educacao 
civica. fonnacao, aquisic;ao e alu
guer de viaturas, compra do materi
al de recensearnento e subsidios. 

A fase do recenseamento e finan
ciada em 250/0 pelo governo mot;am
bicano, sendo 0 restante cornpro
misso assumido pela comunidade 
internacional. 

A presenc;a dos 6rgaos 
eleitorais em todo 0 ter
rit6rio 

o Plano de AC90es do STAE esta 
sendo implementado, em todD 0 

pais, pelos seus gabinetes provinci
ais e distdtais. com supenrisao da 
Comissao Nacional de Elei90es, 
tambem representada em todD 0 ter
rit6rio pelas respectivas Comiss6es 
Provinciais, Distritais e de Cidades. 

Estas duas mstituit;;6es, cada 
uma com as suas responsabili
dades, garantem que a operacao re
censeamento eleitoral chegue a todo 
o tenit6rio -no tempo certo, com a 
qualidade necessfuia e em plenas 
condi90es de igualdade para todos 
os eleitores. • 



Setembro 1999 Eleic,;oes 
MO(:AMBIQUE 

A educa~ao civica e a 
sociedade civil Eduardo Sitoe* 
o contexte 
Neste texto defende-se uma tese que 
aponta para a importancia da edu
caCao civica no processo de fortale
ciInento do espac;o da sociedade ci
vil. Isto, em particular, na medida 
enl que a educac;ao civica seja oIien
tada no sentido da promo~ao de 
U111a cidadania aetiva. Uma cidada
Ilia activa que e conilic;ao necessfuia 
para 0 ex.ercicio da soberan.ia popu-
1ar' soberania popillar que, por sua 
vez, dft conteudo a ideia de regime 
democratico. 

Assim, trata -se aqui, breve
mente, do significado da sociedade 
civil e, em seguida, aborda-se a edu
caCao civica, quer na dimensao de 
educacao eleitoral, quer na sua 
acep~ao mais geral de educa~ao 
visando a formacao - e consolidac,;:ao 
- da consci(~ncia de cidadania. A 
partir desta ultima dimensao da 
educacao civica 0 argumento con
cenu"a-se no que e COlllUIU a ela e a 
sociedade civil, designadmnente a 
ideia (e a luta pela promo~ao!) de 
cidadaos cOl1scientes e activos COlno 
motores do processo democratico. 

A sociedade civil 
Na tradi~ao de Hegel e Marx, a so
ciedade civil ocupa 0 espa~o exielior 
ao Estado e refere-se a esfera das 
associat;oes e grupos autonomos, 
formados pelos individuos na sua 
capacidade de cidadaos plivados. 
Esta e Ulna forma de conceber a 80-

ciedade civil que, noutros termos, 
significa 0 con junto das associat;oes 
autonomas atraves das quais as 
pessoas cOlnungam esfor~os na 
busca de solu~oes para os proble
mas propJios e que funcionam, tam
belll, COlno canais que viabilizam a 
pres sao e 0 controlo popular sobre a 
ac~ao dos goven'los e que garantelTI 
proteccao aos cidadaos perante ex
cessos da governa<;ao. 

Mas, ha outra dimensao do que e 
a sociedade civil. Aquela que privile
gia a exiensao e efectividade COIn 
que esta limita 0 espa~o de inter
ven~ao do Estado, prevenindo assim 
que este tome controlo de toda a ac
tividade social, quer penetrando to
das as esferas da vida das pessoas, 
quer absorvendo toda a iJrtciativa e 
talento sociais. 

Assim, podemos destacar aqui 
quatro elementos essenciais sabre 0 

que e a sociedade civil: 

• A ideia da sociedade civil pres
supoe a ex:istencia de urn estado, 
constituindo duas entidades dis
tintas que, todavia, coexistem so
bretudo em sociedades de plu
ralislno delnocratico 

• Distinguir a sociedade civil do Es
tado implica 0 reconhecimento 
da separacao enh'e as esferas 
publica e privada da vida das 
pessoas e, particulanne1'1te, inl
plica a necessidade da potencia
~ao dos direitos e liberdades dos 
cidadaos 

• 0 espa<;o visivel da sociedade ci
vil e a presen<;a na sociedade de 

A campanha de educa{:80 civics recorre a varios rnetodos para que a mensagem 
chegue aos potenciais eJeitores. Na foto, urn porrnenor de urna pe(!a teatral educativa. 

run nur1'1ero significativo de asso
cia~oes aut6nomas formadas pe
los inclividuos na sua capacidade 
de cidadaos privados 

• Estes grupos e associacoes 
autonomos encontranl-se enl 
pennanente il'lteraq;ao com 0 
Estado, atraves das suas insti
tui~oes, com a finalidade de: (a) 
juntar forcas e encontrar solu
coes para problemas cOlnuns, 
belTI COlTIO garantir urn mecanis
lno de pressao e controlo popular 
da ac~ao governativa e (b) preve
ni.r que 0 poder do Estado trans
cenda 0 tinnte do benl conlUln e, 
igualmente, evitar que este poder 
suplilna 0 leque de direitos e li
berdades que assisteln aos ci
dadaos nurna sociedade civiliza
da. 

Chegados aqui e inlperioso 
destacar tambem alguns aspectos 
que tornam a sociedade civil Ulna 
entidade expressiva em qualquer 
sistema social: 

• Para falar de uma sociedade civil 
expressiva e preciso que exista 
uma rede crescente - e flores
cente - de associac;6es volunta
lias eln todas as areas da vida 
social que permita as pessoas 
gertr autonOlnamente a sua vida 

• Tern de haver uma base s6lida de 
conhecimento sobre os procem
mentos e pniticas governativos 
(de elabora~ao e de gestao de po
liticas govemativas) que seja in
dependente do Estado. Jsto e, 0 

controlo popillar e pres sao sobre 
os actos govenlativos pela so
ciedade civil, inlplica conheci
mento de causa sobre governa
f;ao COIn ortgem extertor e inde
pendente das instituic;6es do 
Estado 

• As liberdades de expressao e de 
ilnprensa e, mais concretarnente, 
a existencia de meios de COlUUln
cacao social independentes do 
Estado e um veiculo que propicia 
a expressao da sociedade civil e 

• Estes grupos e associac;.6es pre
cisam de uma capacidade 

econ6nuco-financeira propria, 
solida, sem a qual 0 principio da 
autonOlTIia es1ara. comprometido 
e, COIn ele, a relevan.cia da so
ciedade civil em s1. 

Born. aqui ficou caractelizado 0 
sentido da sociedade civil. Importa, 
a seguir, indicar em que medida es
ta caracteriza~ao e relevante para a 
consideracao do espa<;o - e necessi
dade - da eduCaf;8.0 civica. 

A Educa<;;ao Clvica como 
Educa~ao Eleitoral 
A educa<;ao eleitoral visa essencial
lTIente promover 0 conhecimento e a 
participa~ao dos cidadaos no pro
cesso eleitoral, quer entanto que 
cidadaos eleitores, quer como cida
daos candidatos a eleitos. Desde 0 

nl0nlento enl que 0 registo se pro
cessa (recenseam.ento eleitoral e re
gisto dos candidatos) ate ao aspecto 
decisivo do processo: a votac;ao. 

Mas, a' educacao eleitoral nao se 
esgota na explicita~ao do como do 
processo eleitoral. Ela il'lcorpora 
tarnbelTI U111a dirnensao da abor
dagem do porque da participa~ao 
dos cidadaos nas eleic;oes. A ideia e 
que urn regime delTIOCratico e aque
Ie em que (para alem doutros fac
tores!) os govemantes resultam de 
urn exercicio de escolha dos ci
dadaos em eleicoes que sejam sufi
cientemente livres, justas e pluralis
tas. Ou seja, situar a relevancia das 
eleic;oes no processo delTIOCratico e 
explicitar 0 modo como elas se con
cretizam e a missao basica da edu
caC;ao eleitoral. 

Educa~ao Clvica no senti
do geral 
Por ouh'o lado, a educac;ao civica no 
seu aspecto mais geral e aquela 
educa~ao que visa a formacao da 
consciencia de cidadania. Cidadania 
essa que implica (entre outras coi
sas) que 0 illdividuo. 1'1a sociedade 
em que se encontra, realiza a pleni
tude dos direitos que Ihe assistem 
como sujeito integrante dessa so-

ciedade, ao lTIeSmO telnpo que satis
faz as obriga~oes que esta soci.edade 
lhe coloca. 

E numa sociedade democratica. 
um dos direitos basicos dos cida
daos - aquele que preenche as ca
racteristicas definitorias do regime -
e a elei~ao dos governantes que 0 

con junto dos cidadaos deseja ver na 
condu~ao dos seus destinos. Por is
so, a efectiva<;ao desta dimensao de 
educac;ao civica pressupoe trunbelu 
a concretiza<;ao dos elementos de 
participa~ao dos cidadaos no pro
cesso eleito'ral que constituelD 0 ob
jecto da educa~ii.o eleitoral. 

Mais precisamente COIn cidadaos 
activos e participativos e, sobretudo, 
conscientes dos seus direitos e liber
dades nUlua sociedade democratica 
- e dispostns a exercita-los - a edu
ca<;ao eleitoral se reduziria a explici
tac;ao dos aspectos tecnicos de rea
liza~ao do processo eleitoral, 0 que 
signi:fica wna simples' infonnac;ao 
sobre os procedliuentos do proces
so. Desapru'ecendo assinl a diInen
sao de mobi.liza~ao para a partici
pa<;ao que se tornarla, nessa even
tualidade, redundante, 

Todavia, a presen~a de cidadaos 
activos e participativos que realizam 
1'1a plenitude 0 exerc'icio dos seus di
reitos e liberdades requer (e tarnbenl 
condiciona) a existencia na socie
dade de mecanismos de agrega~ao e 
articula<;ao de interesses. Mecanis
IUOS esses constiiuidos por gTIlpos e 
associac;oes autonon:ios que, no seu 
conjUl'lto. estruturarn 0 espa~o da 
sociedade civil. 

Moral da hist6ria 
Do que ficou mto resulta que ha al
ga de COlnUlTI na abordagem da es
fera da sociedade civil e do papel da 
educa~ao civica. E esse algo pode 
situru~-se nos seguintes elementos: 
(a) na ideia de cidadaos conscientes 
dos seus direitos e liberdades, (b) 
no plinc'ipio da eleil;ao democra.tica 
dos governantes e (c) no valor da 
participa~ao politica dos cidadaos 
na caractelizat;ao e preserva~ao de 
regirnes dell1ocraticos. 

Isto e, sociedade civil Significa so
bretudo uma cidadania activa em 
exercicio e a educa~ao civica visa 
potencia-Ia. Sendo que quanto mais 
fragil e / ou instavel a soci.edade civil 
maior e urgente a necessidade e 
abrangencia da educac;ao civica. 

Este e 0 caso de Mogambique 
0l1de 0 espa~o da sociedade civil e 
ainda bastante limitado. Nao s6 
pOl"que 0 passado politico do pills 
nao incluiu Ullla dlinensao da sepa
rac;:ao entre as esferas dn Estado e 
da sociedade civil, mas tambem 
pOl"que 0 desenvolvimento socio
eco1'1onlico do pais nao propicia a 
emergencia de gropos aut6nomos, 
solidos, para a agrega~ao e articu
la~ao de interesses. Por iS80, no es
pac;;o emergente - e incipiente - da 
esfera da sociedade civil, que se es
ta erguendo no pills, a educa~ao 

civica, sobretudo na sua acepc;ao 
mills geral, torna-se uma plioridade 
incontornavel as condic;;oes neces
sfuias para a realizac;:ao do seu benl 
estar social. • 

* Jnvestigador e docente universitario 
da UFICS/UEM e ISRI 
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o Presidente da Republica, Joaquim Chissano a rubricar 0 seu cartao de eleitor no posto de recenseamento da Escola Secundaria 
Josina Machel, em Maputo. 

Graf8 Mache/ a reeeber 0 seu cartao. Eta nao quer perder a 
oportunidade de exercer 0 seu dfTeita de voto nas proximas 

eJeifoes. 

Varias personalidades po/it/cas nao quiseram deixar para 0 tim a sua inscrifao. 
Ma foto§ 0 veterano politico Marcelino dos Santos a recensear~se. 

o sheik Aminudin Noormomad~ ffder religioso mUfulmano quando se recensea
va num posta da Cidade da Mato/a. 

Raul Domingos~ chefe ds bancada par/amentar da 
RENAMO na actual Assembleia da Republica, exibindo 0 

seu cartiio de eleitor. 

o Presidente da Comissao Naciona! de Eleir;oes foi dos primeiros a recensear-se no 
posta da Escata Secundaria Josina Machel, em Maputo. Na foto, 0 reverendo Jamisse 

Talmo logo apos receber 0 seu cartao de eleitor. 

Momento em que 0 

Director-Geral do 
STAE§ Antonio 
Carrasco~ ass;nava 
o seu cartao de 
eleitor. 

Armando Guebuza~ chefe da bancada parlamentar da 
FRELIMO na AssembJe/a da Republica~ quando se 
reg/stava no posto_de recenseamento da Escola 

Primaria "3 de ~evereiro", em Maputo. 

Os lideres reJiy/osos tambem apelaram a participilr;ao massiva no 
recenseamento. 0 Cardeal D. Alexandre mostrou com exemplo 

pratico que todos prec/sam de se recensear. 

Instantaneo de urn dos mo
mentos do processo de 

recenseamento. 

o deputado Ossumane Aly 
Dauto exibindo 0 seu cartao de 
ele/tor apos ter-se recenseado. 



Opiniao 

Santina da Sansiio Daniel 
Estudante 
21 anos de idade 

o STAE e urn orgao de orga
niza9ao de eleil,;:oes. 

En sou da opiniio que os 
novos dirlgentes da CNE e 
do STAE devem garantir a 
realiza9-8.o de elei~oes livres. 
justas e transparentes. 

Eu confio na idoneidade 
deles pelo trabalho prestado . 
anteriormente noutros sec
tores sociais. a alargamento 
da CNE ate aos distritos vai 
permitir maior transparencia 
no proximo sufragio. 

o STAE deve distribuir 
mms camisetes e melliorar 0 

trabalho de educa<;ao civica. 

Ricardo Simbine 
Oficial Admnistrativo 
62 anos de idade 

Ternos experiencia do trabalho 
realizado pelos orgaos eleito
rais nomeadamente STAE e 
CNE. 0 cidadao deve ter direi
to de opiniao meSilla que nao 
seja parlamentar. Muitas ve
zes as deputados discutem as
slmtos alheios ao eleitorado, 
mas em nome do mesma. 0 
novo corpo directivo vai rea
lizar eleicoes condignas visto 
possuir experiencia acumu
lada doutros sitios por onde 
passaram. 

o STAE deve trabalhar 
muito na educa<;ao civica de 
forma a que as pessoas COID

preendam a imporlancia do 
voto. 

Deve-se repetir 0 recen
seamento eleitoral pois ha 
dilVidas sobre 0 recensea
mento anterior, houve desa
parecimento de cademos e 
rnuitos tiveram que voltar as 
SUas zonas de origem. Por
tanto cleve-se fazer mesmo 0 

recenseamento eleitoral. 

co 
Escriturario 
51 anos de idade 

Penso que 0 STAE e lUll orgao 
encarregue de fazer 0 re
censeamento da populacao e 
a CNE esta encarregue de ve
lar por este trabalho das ele
icoes. Tenho conhecimento de 
que se VaG realizar as 2 aS 

e1ei~6es gerais este ano. 
Sei tarnbem que foram 

nomeados novos membros da 
CNE, assim como urn novo 
Director Geral do STAE. 

Penso que as, eoisas vao 
melhorar. 0 que temos que 
fazer e prestarrnos maior 
apoio. Como todos sabe
mos, na~ e faeU dirigir este 
processo. 

Falando do alargamento 
da CNE ate aos distritos dizer 
que iS80 e benefico porque a 
populac;;:ao do campo vai ter 0 

pIivilegio de exercer 0 seu cli
reito que e 0 de votar. 

Para a pop111avao poder iT 

em massa a votavao. 0 STAE 
e a CNE devern trabalhar 
muito na educa~ao civica, in
formando as pessoas da im
portancia destas eleivoes. 

Acho tambem que cleve-se 
fazer 0 novo recenseamento 
eleitoral por ter havido 0 de
saparecimento cle alguns 
cadernos, assim como nomes 
mal escIitos. S6 deste modo 
poderemos ter eleivoes trans
parentes livres e justas. 

elei~oes 
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Roberto Isaias Boane 
Serralheiro 
26anos de idade 

A CNE e 0 STAE devem tra
balhar muito de forma a 
garantir eleh;oes livres e ]US
tas. 0 mais importante e 0 

alargamento da Educa\,ao 
Civica, 0 que poderl aconte
eer com a expansao da CNE 
ate aos distritos. 

a eleitorado cleve saber 
eleger os melhores dirigentes, 
aqueles que sao capazes de 
melhorar a vida do PQvo. 

Deve-se fazer 0 novo re
censeamento eleitoral para le
gitimar esse processo elei
toral. 

Alexandre Moiane 
Vendedor 
62 anos de idade 

Toda gente sabe 0 que sao 
eleivoes, mesmo aqueles que 
nas elei~oes passadas nao tin
ham idade de votar. 

Os orgaos eleitorais tem 
a obrlgaf,>ao de preparar 0 

processo de modo a que DaO 

haja desordem. 
a povo apenas espera ser 

chamado para votar. Se 0 

processo for bem organizado 
pelas estrilurras competentes, 
o eleitorado vai afluir em mas
sa. 

A afluencia aos postos 
de recenseamento 
eleitoral estti a ser 
grande em todas as 
provincias do pais. 
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Felicidade Dimende 
Vendedeira 
56 anos de idade 

Gostava que as proximas 
elei~oes trouxessem mu· 
dan\!as signifieativas no 
seio do povo~ 

Para que as pessoas aflu
am ern massa as umas, deve 
haver organtzac;;:ao na popu-
lav8.o. ' 

Se os 6rgaos eleitorais mio 
mudarem 0 sistema anterior, 0 

processo pode fracassar mas 
se estes mudarem vai-se al
canc;ar maior exito. 

Gostamos de ter gover
nantes. mas a sua elei~ao 

cleve ser justa e transparente. 

. Angelica Lucas Magenge 
Estudante 
23 anos de idade 

ST~ e CNE sao orgaos que 
organizam as eleit;6es. 

o meu apelo e que 0 

proeesso seja bem organiza
do para nao se repetir 0 fra
casso das eleififoes autar· 
quieas. Para tal, cleve haver 
boa educav8.o civica e 0 

aIargamento da CNE ate aos 
distritos. 

Deve haver novo recensea
menta eleitoral para permitir 
a born andamento do proces
so, dado que, muita gente 
voltou as suas zonas de 
origem. 
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CAMPANHA DE EDUCACAO CfVICA , 

Atingir todos OS cantos do PAIS 

o primeiro dia de educ8fBO civica em, 23 de Julho, ern Maputo, fo; marcado por urn desfi/e pelas"avenidas da cidade. 

N
a manha ensolarada de 23 de 
Junho, 0 Pavilhao Desportivo 
do Benfica de Quelimane pe

jado de gente testemunhava urn dos 
primeiros passos rumo as eleic;6es 
que se realizarao no mes de Dezem
bro no pais: 0 lan9amento da cam
panha nacional de educac;ao civica. 

Os grupos culturals e teatrals 
esrnerararn-se ern rnostrar aos pre
sentes a importancia de todns os 
cidadaos se recensearem entre os 
dias 20 de Julho e 17 de Setembro 
para assim -poderem votar nas 
eleic;6es Iegislativas e presidenciais. 
o famoso grupo zambeziano Montes 
NamUli, nurn misto de bailado e 
pec;a de teatro mostrou acs pre
sentes 0 processo pratico de edu
cacao civica e recenseamento 
eleitoral. 

o Presidente da Comissao Nacio
nal de Elei90es (CNE), Reverendo 
Jamisse Talmo, referiu nesse dia, 
repetidas vezes, a necessidade do 
envolvimento de todos e especial
mente dos partidos politicos , como 
principais interessados no processo 
eleitoral, na campanha de educa<;ao 
civica, para que nenhum rno~:ambi
cano fique sern perceber a necessi
dade de que se reveste 0 recensea
mento de raiz, a decorrer desde 0 rna 
20 de Julho. 

o Reverendo Jamisse Taimo 
chamou aten<;ao especial para 0 fac
to de os cart6es de Tecenseamento 
eleitoral de 1994 e 1997 nao serem 
vaJidos para as pr6ximas e1ei<;6es 
gerais, dai a necessidade de todos 
afluirem aos postos de registo. sob 
risco de perderem 0 direito de ele
gerem e serem eleitos. 

"0 .cariao de eleitor para as 
e1ei~6es deste ano s6 sera aquele 
que 0 eleitor vai receber neste re
censeamento. 0 cartao e diferente 
de todos os outros carioes. Nao adi
anta pensar que ja se tern 0 Dutro ou 
outros. Se a pessoa acha que vai 
viajar, pense que 0 recenseamento 

Parte da frota autom6vel que esta a funcionar para que 0 recenseamento eleitoral se 
efective com normalidade em todos os pontos do pais. 

dura 60 dias. Se acha que val viajar 
no meio do recenseamento, -enta~, 
logo no inicio, va aD posto e diga: ja 
estou pronto para ser recenseado, 
do que deixar-se ficar para os Ulti
mos dias", £risou 0 Presidente da 
CNE. 

As vfuias pessoas, entre cidadaos 
comuns, agentes de eduCa9aO civi
ca, politicos e religiosos, que estive
ram nesta cerimonia em Quelimane, 
ouviram do Reverendo Jamisse 
Taimo 0 apelo para que todos <?s 
mo~ambicanos e, em especial, os ali 

Em Maputo os educadores civicos niio se poupam- a esfort;os. IE que e necessario 
mobilizar todos para 0 recenseamento. 

presentes envolverem-se na carn
panha de educa9ao civica para que 
o recenseamento seja 0 sucesso que 
todos querem que seja. 

Nesta provincia considerada 0 
malor circulo eleitoral do pais, com 
cerca de 1.638.510 cidadaos com 
capacidade eleitoral activa, 0 Reve
rendo fiisou que a educa~ao civica e 
o recenseamento eleitoral nao sao 
tarefas exc1usivas da CNE, mas de 
todos e pediu a participa9ao activa 
de todos, advertindo que todos 
aqueles que queiram boicotar 0 

processo devem ficar de lado, pois 
pretende-se que estes momentos se
jam de festa dos m09ambicanos. 

"Queremos dizer que se tra
balharmos juntos, 60 dias sao 
muitos, mas se nao trabalharmos 
juntos 60 dias sao poucos. Mas co
mo acredito que do Rovuma aD Ma
puto todos n6s estaremos envol
vidos neste processo, 60 dias vao 
chegar para 0 rE:censeamento elei
toral. Que juntos fa9amos 0 re
censeamento. Declaro enta~ aberta 
a campanha nacional de educa<;ao 
civica em todD 0 terrtt6rio mo<;ambi
cano", disse 0 Presidente da CNE. 

Em paralelo aD acto central reali
zado na capital da Zambezia, decor
-reram ceIimonias similares em to
das as provincias. 

o Director-Geral do Secretariado 
Tecnico de Administra9aO Eleitoral 
(STAE), Ant6nio Carrasco, que di
rigiu 0 lan9amento da campanha de 
educa9ao civica na Cidade de Ma
puto. fiisou a necessidade de que 
"ninguem deve ficar de fora" no re
censeamento eleitoral e que para 
que isso suceda e imprescindivel 0 

envolvimento dos agentes de edu
ca~ao civica e de todos na sensibi
lizal,;ao das pessoas. 

"Nao podemos permitir que as 
pessoas nao votem porque naD se 
recensearam", £rison Antonio Car
rasco, acrescentando que para se 
evitar isso e necessario que 0 agente 
de educal.;{ao civic a mobilize 0 maior 
n-umero de pessoas, pois "se nao 
conseguirmos abranger todD 0 

eleitorado. isso signilicara que con
tIibuimos para que as pessoas nao 
votem". 

Esta campanha de educa(Oao civi
ca, que custa dois miJhoes de 
d61ares americanos, privilegia 0 con
tacto interpessoal, "cara a cara", 
para tornar possivel 0 recenserunen
to de cerca de oito rrrilh6es de po
tenciais eleitores activos. 

A nivel da provincia de Maputo, a 
campanha de educa<;:io civica foi 
lan9ada no Balrro T -3, Cidade da 
Matola e, para alem dos apelos aD 
envolvirnento de todos e especial
mente dos agentes, foi caracterizada 
pela participa9aO de grupos cultu
rais que apresentaram pel.;{as tea
trals. Houve igualmente palestras e 
urn desfile de carros aleg6ricos. 

Em Gaza, Inhambane, Sofala, 
Manica, Tete, Nampula, Cabo Del
gado e Niassa 0 lan<;amento da cam
panha de eduCa9aO civica, ainda em 
curso, foi caracterizado por urn mes
mo apelo: todos devem envolver-se 
no processo e todos devem re
censear-se para que as elei<;6es 
deste ana sejam urn sucesso, uma 
festa do povo m09arnbicano .• 
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Vamos todos recensear 
- Ape/o do Presidente da CNE 

O
PreSidente da Comissao Na
cional de Eleicoes, Reveren
do Jamisse Talino, ex:ortou a 

18 de Julho todos os mocambicanos 
a recensearem-se no periodo COID

preendido entre 20 de Julho e 17 de 
Setembro para poderem exercer 0 

seu direito de votar nas pr6ximas 
eleicoes gerais multipartidfuias. 

Jamisse Talmo fez questao de 
sublinhar nesta exortat;;:ao que 0 re
censeamento eleitoral deste ano e de 
raiz e invalida os cart6es de eleitores 
de 1994 e 1997. Este censo cobre 
todos os moc;ambicanos com idade 
igual ou superior a 18 anos ate 17 
de Setembro. 

cadernos de 1994. DaO se operou 
tal como previsto e iS80 afectou a 
fiabilidade de milltos deles. Por ou
tro lado. vern sendo sentida a neces
sidade de produzir nOVDS cadernos. 
que possam difundir maior confian
ca entre os agentes eleitorats e entre 
as forcas politicas, os principais e 
clirectos interessados na materia. A 
actualizacao havida em 1997 cobriu 
uma pequena parte da populacao, 
precisarnente aqueles que. no fun
bito do sufrag;o, entre as primeiras 
eleit;;:5es gerais e as eleit;;:5es autar
quicas perfizeram a idade estabele
cida para 0 exercicio do direito de 
votar e ser eleito". 

Para que esfe recenseamento se-
1'01'01'07'0'0"l ja coroado de exito e necessa

lio 0 envolvimento de todos. 
Jamisse Taimo sublinbou 
que todos sao "chamados a 
participar activamente neste 
granclioso esforco nacional. 
Associa<;5es civicas, organi
za<;5es haD governamentais, 
confiss5es religiosas, par
tidos politicos e seus fiscais. 
agentes economicos, a 80-

ciedade mo<;ambicana em 
geral, todos sao convidados a 
dar 0 melhor da sua COll

tribui~ao para 0 sucesso 
deste exercicio patri6tico". 
Este recenseamento e1eitoral 

o Presidente da eNE, Jamisse Taimo, que iii tern 
nas maos 0 seu carliio de leitor, exorta todos a 

de raiz vai permitir, de aCOT

do com 0 Presidente da eNE, 
que se determine 0 nfunero 
de deputado!,? que cada pro
vincia eiegeni para a Assem
bleia da Republica, dai que a 
participacao na inscri~ao se
ja urn acto de cidadania, urn 
direito constitucional, uma 
contrtbuicao para 0 desen
volvimento e consolidacao da 
democracia em Mocambique. recensearem-se. 

Mas porque urn recensearnento 
de raiz? 

o Presidente da CNE explicou que 
"depois do recenseamento de 1994, 
houve muita mobilidade da popu
lacao, ja que a paz alcancada no 
termino do conllito armado perrnitia 
que muitas pessoas voltassem as 
respectivas terras de origem, situa
c;ao esta que res-wtou na desade
quac;ao dos cadernos de reeensea
mento em relac;ao aDs eleitores ne1es 
inscIitos. 0 Divel de tratamento tee
nieo e 0 estado de eonservac;ao dos 

Que "cada urn de n6s seja 
mobilizador, dentro da faroilia, da 
comunidade e da sociedade; para 0 

sucesso deste recenseamento, urn 
exercicio soberano e patri6tico de to
dos e de cada urn dos cidadaos 
moc;ambicanos. Vamos todos recen
searrno-nos para podermos votar 
pela vida deste Mocambique e pela 
resolucao paulatina e crescente dos 
problemas e neeessidades do nosso 
quotidiano", voltou a reiterar 0 

nu.rnero urn da eNE .• 

o cidadao dirige~se ao posta de recenseamento, faci/mente identificavel, conforme 
demonstra a imagem. 
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7~ E 0 processo terminou. 0 cidadiio ja possui 0 seu cartao de eleitor. 
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Recenseamento ja em curso 
_ Afluencia consideravel nos primeiros dias 

C
omecou a 20 de Julho. em 
praticam. ente todD 0 palS, 0 

recenseamento de raiz, que 
vai possibilitar que os mo~ambi
canos possam eleger e ser eleitos 
nas eleit;5es gerais e presidenctals 
deste anD. Logo no primeiro dia ins
creveram-se 0 Presidente da Repu
blica, 0 Presidenie da Comissao Na
cional de Elei90es (CNE) , os chefes 
das bancadas parlamentares da 
Frelimo e da RENAMO, bern como 
dirigenies e personalidades politicas 
e do Governo. No segundo dia coube 
vez ao Primeiro-Ministro, ao lider 
da RENAMO e ao Direcior-Geral do 
Secreiariado Tecnico de Adminis
tra9ao Eleitoral (STAE). 

_ Nos pronunciamentos feitos 
apos 0 recenseamento, todos foram 
unfuIimes em exortar os cidadaos 
com 18 anos ou mais ate 17 de 
Setembro para se recensearem 0 

mais rapidamente possive!, nao 
deixando esta obriga9ao civica e de 
cidadania para os Ultimos dias. 

o Presidente da Republica. 
Joaquim Chissano, quer a partici
pa9ao de todos e pediu aDs orgaos 
de comunica~ao social para _ nos 
seus trabalhos jornalisticos, incen
tivarem os mo~ambicanos a acor
rerem aD recenseamento eleitoral. 

"Esta e que deve ser a tarefa de 
n6s todos e nenhrim de nos tern a 
tarefa de lan9ar qualquer duvida 
aDs eleitores, mas sim tentar es
clarecer e incentivar para que todos 
possamos exercer 0 direito de voto, 
porque se urn cidadao e levado a 
nao ex:ercer este direito constitu
cional, e uma violaf;ao desses mes
mas ctireitos. Por isso. 0 nosso dever 
e rnzer aD cidadao que se va re
censear e prepare-se para as elei
f;oes deste ano". disse Joaquim 
Chissano apos recensear-se no pos-:: 
to localizado na Escola Secund8.ria 
Josina Machel, em Maputo. 

Tambeill 0 Presidente da CNE, 
Reverendo Jamisse Taimo. reHerou 
este apeio de adesao dos cidadaos 
ao recenseamento eleitoral. 

o Presidente da RENAMO, Afon
so D hlakruna. que se recenseou na 
Escola Secundana da Polana, indi
cou que apelava todD 0 povo mo-
9ambicano, ''tOdD aquele que tern 18 
anos ou mais, para se poder re
censear. Devem afluir as mesas de 
recenseamento. porque e so com 0 

novo carillo que cada mOf;ambicano 
vai poder escolher livremente 0 seu 
Presidente e representantes para a 
Assembleia da Republica". 

o Primeiro-Ministro, Pascoal 
Mocumbi, num primeiro balan90 
apos recensear -se no posto da Es
cola Secundana da Polana, disse es
tar convencido de que 0 recensea
menta tinha arrancado. ja no 
primeiro dia, em 95 por cento dos 

, 1930 dos postos planeados. Todos 
os postos estavam. entretanto em 
pleno funcionamento ate ao dia 25. 
o inicio tardio nesses postos, 10ca1i
zados em Inhambane, Manica. Tete, 
Cabo Delgado e Niassa, ficou a de
ver-se a problemas de acesso por 
via rodovifuia e a -mau tempo nos 10-

Os recenseadores nao tem maos a medir. E preciso reg;star 0 numero maximo de 
potenciais e/eitores. 

cais em que 0 transporte dos mate
riais requerta 0 uso de helicopteros. 

o Conselho de Ministros, reu
nido no segundo dia do recensea
mento eleitoral para avaliar 0 pro
cesso disse que se estava a cumprir 
com 0 que estava planificado e 
voltou a reiterar que todos se devem 
"inscrever para poderem votar. pois 
so com 0 novo cartao e que podem 
exercer 0 direito de escolher os diri
gentes do pais". 

o Director-Geral do STAE, An
tonio Carrasco, que inscreveu-se na 
Escola Industrial lOde Maio, nurn 
primeiro balan90 apos 0 inicio do re
censeamento disse que cada briga
da estava a atingir medias sur
preendentes de pessoas recen
seadas. Em media previa-se 0 

registo de 75 pessoas por brigada, 
mas os primeiros niuneros ineli
cavarn que essa media era superior 
a 100. 

Os apelos a adesao ao recensea
mento chegaram de vartas perso
nalidades da vida politica, economi
ca, religiosa e da sociedade civil. 

Em Maputo, 0 Cardeal Dom 
Alexandre Maria dos Santos, 0 Bis
po dos Libombos, Dom Dinis Sengu
lane, 0 Sheik Aminudine Normamad 
foram algumas das personalidades 
religiosas que apelaram a adesao 
massiva das pessoas. mas tambem 
nas provincias houve apelos semel
hantes. 

Worrn~oes que nos chegaram 
de todas as provincias comprovam 
que 0 processo do recenseamento 
arrancou sem sobressaltos, a ex
cep9ao de alguns postos que rece
beram os kits dois, tres ou quatro 

dias depois do inicio do acto. 
Na provincia de Nampula, Dude 

funcionam 370 brigadas para re
censear 1.566.582 potenciais eleito
res, logo no primeiro dia ja se ultra
passava a media de 75 recenseados 
por posto. Na primeira semana jei 
estavam recenseadas 98.564 pes
soas. 

Tal tambem se veri:licava na 
Zambezia. provincia que como Nam
pula tern urn elevado nfunero de po
tenclais eieitores: 1.638.510. Nao 
obstante a dificuldade de acesso em 
alguns distritos, 0 recenseamento 
arrancou em pleno no primeiro dla. 
As 380 brigadas recensearam, na 
primeira semana, 102.079 pessoas. 

Em Sofala, provincia que tern 
170 brigadas para reeensear 
743.156 eJeitores potenciais, a ex
cep9ao do atraso na abertura de al
guns postos e dos problemas de es
cassez de meios de transporte. 0 

processo decorreu desde 0 principio 
com norrnalidade e no primeiro fim
de-semana houve brigadas na 
Cidade da Beira que chegaram a re
censear 200 pessoas. 0 que revela a 
aderencia das pessoas. Na primeira 
semana estavam recenseadas 
66.192 pessoas. 

A provincia de Manica, com urn 
potencial de 534.411 eleiiores, tam
bern 0 recenseamento comef;ou e es
ta a decorrer norrnalmente e a me
dia de recenseados por brigadaj dia 
na primeira semana era de 90. 
Foram recenseados em sete elias 
71.615 cidadaos. 

Tete, urna Dutra provinCia do 
Centro de M09ambique que preve 
inscrever 628.536 possiveis eleito-

Para as zonas de diffcil acesso, ° Secretariado Tecnico de Admi nisfra980 E/eitora/ (STAE) 
a/ugou tros helic6pteros desIe lipo. 

res, 0 recenseaITlento esta no born 
camlnho e a media diana de ins
critos por brigada era de 120. Dos 
dados apurados na primeira sema
na estavam inscritas 40.070 pes

soas. 
Das duas provincias mais a 

norte de M09ambique. Cabo Delga
do e Niassa, que nos primeiros mas 
tinbam alguns postOSinoperacio
nais. as informa~6es referem que 0 

processo ganhou normalidade e que 
ha adesao dos cidadaos. 

Com 110 brigadas e urn universo 
de 431.854 eieitores, 0 Nlassa que 
tern graves problemas de vias rodo
viiirias, portanto de acessibilidade, a 
media di8ria de recenseados por 
brigada era superior aquela prevista 
pelo STAE-Central: 75. So na pri
meira semana estaca:rn recenseados 
69.274 cidadaos. 

Cabo Delgado, apos resolver 0 
problema da coloca9ao de kits das 
155 brigadas em todos os postos, 
incluindo os illacessiveis pOT via ter
restre, tal como no resta do pais. as 
medias atingidas sao superiores as 
projectadas. Do universo de 
682.298 potenciais eleitores es
tavam inscritos 25.608, mas os da
dos nao eram completos, pois havia 
postos que ainda nao tinbam envia
do os dados a capital provincial. 

No Sul do pais, compreendendo 
as provincias de Inhambane, Gaza, 
Maputo e Cidade de Maputo, tam
bern se ultrapassaram as expectati, 
vas iniciais projectadas pelo STAE. 

Na provincia d.e Inhambane, 
Dude funcionam 135 brigadas para 
recensear ate 17 de Setembro 
562.860 pessoas estavam inscritos 
49.714 cidadaos. 

Em Gaza, onde funcionam 130 
brigadas para recensear 558.566 
pessoas, a media de insct:i~5es nos 
primeiros dias oscilava entre 100 e 
130, em cada posto. Na primeira se
mana tinbam-se recenseado 70.271 
pessoas. 

Na provincia de Maputo, com urn 
universo de 418.406 provaveis 
eleitores, a media de recenseados 
por brigada tambem se situava aci
rna de 100. As 100 brigadas de Ma
puto-provincia :tinham. recenseado 
na primeira semana 43.996 
cidadaos. 

Na Cidade de Maputo, com 120 
brigadas para inscrever 536.613 po

_ tenciais eleitores. a media de re
censeados por brigadaj dia tambem 
ultrapassou as expectativas iniciais. 
Na semana urn do processo inscre
veram-se nos cadernos eleitorais 
63.207 pessoas. 

Como se pode depreender, tudo 
indica que 0 processo do recensea
mento de raiz esta de vento em popa 
e que ha uma grande aderencia e 
uma organizaf;ao dos orgaos 
eleitorais a altura. 

AD pegar neste exemplar de 
"Eleif;oes Mo~ambique" e se for 
daqueles que amda nao se recen
seou, sinta-se em falta para consigo 
proprio e para com 0 processo 
democnitico nacional, pois a sua 
inscrif;ao e importante. POI-tanto, 
nao se esqueca: va ao posto re
censear-se! • 
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