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Postos de votação continuam 
às "moscas" em Nampula 
 
Até às 13 horas deste domingo, nos postos de votação de Nampula registava-se fraca 
afluência dos eleitores. Relatos dos nossos correspondentes indicam em muitos postos 
de votação como na escolas de Barragem, Niaro, Namicopo, Limoeiros e Nahene, os 
Membros das Mesas das Assembleias de Voto (MMV’s) encontravam-se a “dormir” por 
volta do meio-dia, devido à falta de eleitores.  
 
Mesma situação verifica-se nas mesas da Escola Comunitária da APEA em Nampula 
onde não existem filas. Desde o início da votação é assim. 
 
Os MMV’s afirmam, entretanto, que ainda é cedo e acreditam que os eleitores vão 
aparecer para votar pois tratando-se de domingo algumas pessoas foram a igreja. 
 
Na mesa número 03002201A, na EPC de Nampaco, os eleitores aparecem a conta gotas. 
As filas são de apenas três ou mesmo duas pessoas. 
 
Há igualmente pouca afluência nas assembleias de voto no posto no Centro Hípico e os 
presidentes das mesas saem à rua para interpelar munícipes e convida-los a irem votar. 
 
Administradores sentados no posto de votação 
 
Situação pouco comum assistiu-se na EPC’s da Textáfrica. Segundo o nosso 
correspondente, cerca de 9 horas estavam sentados a assistir votação os chefes de 
Governo distritais de Mossuril (Nerina John), de Lalaua (João Inteka), de Mecuburi 
(Ernesto Anakapala), de Ribaué (Juma Taratibo) de Erati (Ângela Benece). Todos 
estavam distribuídos em diferentes assembleias de voto da mesma escola. 
 
MMV expulsa por aparecer embriagada 
 
No posto de votação da EPC de Napipine, a vice-presidente da mesa n. 03004205, foi 
expulsa da mesa de votação por ter se apresentado em estado de embriaguez. A lei 
proíbe aos eleitores, MMV’s, observadores, jornalistas e cidadãos no geral de se fazerem 
ao local de votação sob efeitos de álcool. 
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