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Recenseamento estendido
até 9 de maio
O Conselho de Ministros acaba hoje de prorrogar o período de recenseamento eleitoral até ao dia
9 de Maio. Como fundamentação foram evocadas razões de ordem política (a tensão políticomilitar) e factores climatéricos que condicionaram o arranque e o decurso deste processo.
Isso concede mais 10 dias para que o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, possa se
recensear, mas só poderá acontecer se as dificuldades políticas que têm impedido
recenseamento no distrito de Gorongosa forem resolvidas.

Registration extended
to 9 May
The Council of Ministers today extended the electoral registration period until Friday 9 May. It cited
political difficulties - fighting between Renamo and government in Sofala - and climatic factors normal heavy rain during the rainy season. Registration had been scheduled to end today.
This gives an extra 10 days for Renamo president Afonso Dhlakama to register. But registration
posts in Gorongosa, where Dhlakama is likely to register, have not yet opened because of ongoing political difficulties between Renamo and Frelimo and within Frelimo.
___________________________________________________________________________________

Um relatório detalhado sobre as eleições gerais de 2009 (em duas partes), se encontra
disponível, somente em Inglês, em: http://bit.ly/MozElec2009-1a e http://bit.ly/MozElec2009-2
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