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Presidente da assembleia de voto
preso por enchimento de urnas
O presidente de uma mesa de voto em Magar-Projecto, Gurué, foi preso por tentar colocar dois
boletins de voto extras marcados para a Frelimo na urna. Houve tentativas de agressão da parte
de populares ao presidente e a mulher da Frelimo que lhe deu os boletins de voto e eles teveram
que ser resgatados pela polícia. O presidente da assembleia de voto foi preso e ainda está detido,
mas a mulher desapareceu.
Na página do Facebook @ Verdade
https://www.facebook.com/JornalVerdade há
uma foto de uma mulher que parece ter um
boletim de voto em sua blusa. Há links para
vários vídeos do YouTube, incluindo um que
parece mostrar um policial fora de uma mesa
de voto segurando em um boletim de voto.
http://youtu.be/SkvzhmaoNTA
Entretanto, o presidente de uma mesa de voto
que foi apanhado a encher a urna à 1 de
Dezembro em Nampula, bem como o
presidente de uma mesa de Angoche e a
jornalista da Rádio Indico que foram pegos com
boletins de voto marcadas em Nampula, foram
formalmente acusados.

Afluência em queda
As assembleias de voto abriram com longas filas, mas a participação caiu rapidamente e neste
momento há poucas pessoas nas mesas de voto (ver fotos). Isto sugere que a taxa de
participação hoje será menor do que a verificada no dia 20 de Novembro.
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Contagem rápida
A comissão eleitoral distrital começará com a contagem durante a madrugada, assim que os
resultados forem disponibilizados à partir de mesas de voto, segundo anunciou ontem o STAE
(Secretariado Técnico de Administração Eleitoral). Isso significa que os resultados devem estar
disponíveis ao longo da madrugada.
O STAE está a usar uma fita para demarcar o perímetro das assembleias de voto, e dentro desta
área é permitida apenas a presença dos eleitores que ainda não tenham votado e pessoas com
credenciais. Isto irá manter fora das assembleias os dirigentes e delegados de partidos que não
estejam credenciados para uma determinada mesa de voto, evitando deste modo, interferências
na contagem.
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