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O presi-
dente da 
RE NAMO, 
A f o n s o 
D h l a k h a -
ma, acusou 
terça-feira 
passada o 

O partido RENAMO perdeu um quadro e mem-
bro incontestável, antigo Presidente da Liga Na-
cional da Juventude e antigo Deputado da As-
sembleia da República pelo círculo eleitoral de 
Sofala, Rui Domingos de Sousa, perdeu vida ví-
tima de doença prolongada. Faleceu na noite do 
dia 20 de Agosto de 2016, no Hospital Central de 
Maputo. 

Na mensagem fúnebre, o partido RENAMO ma-
nifestou consternação pela perda. A mensagem 
expressava ainda a solidariedade do Presidente 
Afonso Dhlakama, da Comissão Política Nacional, 
do Secretariado-geral, membros e simpatizantes.

A mensagem traça um breve perfil de Rui de 
Sousa lembrando que este ingressou nas filei-
ras da Resistência Nacional Moçambicana, logo 
depois da assinatura do Acordo Geral de Paz de 
1992, no distrito da Beira, província de Sofala, 
onde foi integrado na Liga da Juventude. Por ser 
jovem dedicado a causa da juventude, foi nomea-
do presidente da Liga provincial de Juventude de 
Sofala no ano de 1994, função que desempenhou 
com zelo e dedicação o que lhe valeu a confiança 
que culminou com a sua eleição a Deputado da 
Assembleia da República na I, II e III legislaturas 
multipartidária, pelo círculo eleitoral de Sofala.

Em Junho de 1996, Rui de Sousa é eleito Presi-
dente da Liga Nacional da Juventude, Função que 
desempenhou até o ano de 2014. 

A mensagem enaltece ainda que “os seus feitos 
e as suas intenções políticas são um manancial 
para todos nós. Rui de Sousa, defensor da Paz, 
Democracia Liberdade, Justiça, Direitos Huma-
nos, e de um Moçambique melhor, quadro bas-
tante cumpridor e interventivo nas missões e 
causas da RENAMO, és um exemplo a seguir.” 

Rui de Sousa, deixa 7 filhos.
A mensagem encerra dizendo: “O Partido RE-

NAMO, o seu Presidente Afonso Macacho Marce-
ta Dhlakama, em nome dos Quadros, membros, 
e demais Simpatizantes da RENAMO, apresentam 
à família enlutada as mais sentidas condolên-
cias. Paz a Sua Alma!”

ADEUS RUI DE SOUSA
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Editorial
O EXERCÍCIO DOS MEDIADORES 
PARA O ALCANCE DE UMA TRÉGUA 
MILITAR

Face ao prevalecente desentendimento entre as 
delegações mandatadas por Filipe Nyusi e pelo 
Presidente,  Afonso Dhlakama nas negociações  em 
torno da cessação das hostilidade militares e da 
declaração de uma trégua militar os Mediadores 
Internacionais dizem ser necessária uma resposta 
ao desejo de paz de todo o Povo Moçambicano.

Um documento distribuído  pelos mediadores, 
propõe que a delegação do Presidente da República 
e a delegação do Presidente da RENAMO, 
mandatadas pelas suas chefias precisam de 
acordar uma suspensão de todas as hostilidades e 
de todas as formas de violência em todo o País.

Os mediadores internacionais propõem que a 
suspensão das hostilidades depois que for acordada 
apenas deverá entrar em vigor com a chegada dos 
Observadores Militares Internacionais ao país, 
em todas as áreas onde ocorrem acções militares, 
incluindo em Gorongosa.  

Para o efeito segundo os mediadores, uma 
vez acordado na Comissão Mista, o Governo de 
Moçambique convidará os países vizinhos e amigos 
que estejam disponíveis a mobilizar e enviar, o mais 
cedo possível, o pessoal necessário para a Missão 
de Verificação Internacional.

Os mediadores entendem que as duas partes devem 
concordar em criar um corredor desmilitarizado ou 
outra forma mais segura e eficaz para permitir que 
os mediadores internacionais tenham encontros 
pessoais com o presidente da RENAMO, a partir do 
momento em que a suspensão das hostilidades for 
acordada.

A proposta dos mediadores diz ainda que com 
a finalidade de implementar tecnicamente tal 
corredor desmilitarizado, e para fornecer indicações 
sobre a deslocação dos Observadores Internacionais 
nas áreas acordadas, é estabelecido um “Working 
Group” ou grupo de Trabalho especifico com a 
presença dos Mediadores Internacionais.

Por fim, segundo a mesma proposta, o “Working 
Group”, uma vez que a suspensão das hostilidades 
e de todo tipo de violência seja respeitada por 
ambas as partes, poderá propor a Comissão 
Mista um calendário de etapas posteriores para 
criar os termos e as condições de um cessar-fogo 
permanente. 

Para agora e perante este cenário, importa 
esclarecer a opinião pública nacional e internacional 
que neste momento a RENAMO está aberta 
para discutir e implementar uma trégua visando 
permitir a abertura de corredores desmilitarizados 
para facilitar o trabalho dos mediadores.  

Para tal, a RENAMO já avançou as suas propostas 
sobre esta matéria, sendo uma das propostas 
o recuo das forças de defesa e segurança do 
perímetro da Gorongosa. 

Para a RENAMO, é inconcebível que se fale de um 
cessar-fogo definitivo antes que todas as matérias 
em negociação estejam concluídas.  

Não se conhece em nenhuma parte do mundo onde 
tenha sido assinado um acordo de cessação das 
hostilidades antes de um acordo final. Tanto quanto 
ao que sabemos, a Frelimo ainda não depositou a 
sua proposta de emenda constitucional.  

A RENAMO quer chamar a atenção daqueles 
que dizem que está a condicionar a cessação das 
hostilidades militares para também eles  absterem-
se a influenciar os mediadores para acções sem 
nexo como esta de decretar um cessar-fogo antes 
do alcance de entendimentos nas negociações, 
porque entendemos que esta posição é proveniente 
da Frelimo que como sabemos não tem sido um 
parceiro sério nestas negociações.

Importa referir que ao presidente da Frelimo, 
Felipe Nyusi, seria de bom-tom abster-se de 
continuar a fazer discursos incendiários, pois isso só 
indica que ele não é homem de paz. Moçambique 
precisa de paz genuína.
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Esta pena de ser condenado a não 
ter direito de orar, não existe em ne-
nhuma lei moçambicana, mas pode 
ser improvisada pelos fanáticos comu-
nistas que nem o Presidente Mabote, 
à boa maneira dos vândalos frelimis-
tas para quem a lei só é válida quando 
convém. 

O tachista Miguel Mabote que se in-
titula de Presidente de um Partido Tra-
balhista que mais não é do que uma 
marionete da FRELIMO, um robot de-
dicado ao lambebotismo. Ousou usar 
os microfones da Televisão Miramar 
para proibir aos membros da RENAMO 
de orar. Não podemos falar com Deus 
sobre a guerra, pedir a Deus que nos 
conceda a Paz. Isso é direito exclusivo 
do Partido dele. Só a FRELIMO, na sua 
versão verdadeira, ou encapotado de 
Trabalhista é que tem o direito de orar.

Em Moçambique existe muita pobre-
za, mas entre os políticos moçambica-
nos a miséria ideológica é gritante! 

Quem deu licença, ao pecador Ma-

bote, de julgar outros humildes peca-
dores e de os proibir de interagir com 
Deus?

 Quem disse que Deus está disposto 
a escutar as preces dos causadores da 
Guerra e não quer escutar as vítimas 
obrigadas a se envolverem nela por 
causa das injustiças dos partidos do 
Presidente Mabote?

É mesmo vergonhoso ver o Presi-
dente de um Partido, por mais insig-
nificante que ele seja, a se lançar no 
ridículo como fez o Presidente do PT.

Os membros da RENAMO, sempre 
devem orar pela Paz, pelo desenvol-
vimento e progresso da nossa nação, 
pela Democracia. Não só orarem pela 
Paz, como também continuarem a tra-
balhar pela Democracia verdadeira no 
nosso país. 

Havemos de chegar ao dia, em que 
aquele que ganha eleições num deter-
minado círculo eleitoral, assuma o Go-
verno Local como acontece em todo o 
Mundo democrático. 

Sabemos como é difícil, conseguir 
que políticos pobres de espírito como 
o Sr Mabota aprendam a respeitar, e 
sobretudo a amar outros moçambica-
nos com ideias e análises diferentes 
sobre a realidade nacional.

É preciso impedir que o ódio vomi-
tado por alguns políticos do partido no 
poder, que ocupam posições impor-
tantes que nem o próprio Presidente 
do Partido, possa impregnar-se nos co-
rações dos cidadãos, fazendo germinar 
vinganças e perseguições no seio dos 
moçambicanos.

Sabemos como é difícil ao jornalista 
se manter equidistante, independen-
te, ou mesmo, demonstrar respeito 
por ideias e posicionamentos que não 
comunga.

Mas precisam de saber que em De-
mocracia é assim mesmo. Precisam es-
tar claros sobre a necessidade do res-
peito apesar das diferenças e até das 
contradições. A atitude de diálogo tem 
que sair do Avenida para descer às ba-
ses. Chegar às nossas casas, às nossas 
famílias, aos nossos locais de trabalho, 
aos nossos locais de convívio e lazer, 
às nossas igrejas, aos nossos partidos, 
aos nossos corações e através destes 
as nossas palavras e atitudes.

Qualquer televisão, como órgão de 
comunicação de massas, tem no pro-
cesso da Paz um papel e uma respon-
sabilidade especiais. É tão grave admi-
tir que alguém vá a televisão proibir 
a RENAMO de orar. Como seria grave 
consentir que usassem a televisão para 
obrigar as pessoas a consumir droga. 
Um programa concebido para debate 
de ideias, nunca deve ser transforma-
do em veículo de ataques pessoas, 
ou gabinete de esquadra policial para 
justificar prisões políticas. O jornalista 
que não têm 

PROIBIDOS DE ORAR?

“A Semana em foco” 
Um programa radiofónico que faz análise dos temas políticos e sociais de destaque semanal.
Sintonize e escute a frequência 90.0FM  Rádio Terra Verde 
Acompanhe em todos os sabádos das 11:00 às 12:00 horas 
Participe! 821075995 ou 840135011

3

continua na pág 4



4

OS SEGREDOS DA EDUCAÇÃO 
MOÇAMBICANA

Refrescando memórias.

Quem esqueceu pode lembrar, e 
quem nunca soube pode aprender, 
pois são realidades que o nosso Povo 
viveu. 

O primeiro erro cometido em rela-
ção à educação escolar em Moçam-
bique foi de se querer arrastar todos 
os alunos para o ateísmo transfor-
mando-os em combatentes contra 
Deus e contra todas a filosofias de 
vida que induzissem a temê-lo e res-
peitá-lo. Por consequência, ou como 
reforço deste plano de arremessar os 
alunos contra Deus, também se leva-
va as crianças a se rebelarem contra 
as suas famílias, desrespeitando-as. 
Sobretudo a obediência aos pais, 
era um grande obstáculo para alguns 
“bons educadores dos tempos áure-
os do comunismo”.

O segundo erro veio da ânsia de 
ser diferente do colonialismo e/ou, 
frelimizar tudo. Se os colonos en-
sinavam o alfabeto, então as crian-
ças do Moçambique Independente 
deveriam ignorá-lo. E a imprepara-
ção dos professores, muitas vezes a 
quererem ser mais papistas que Sua 
Santidade o Papa, ou a terem medo 

de serem descobertos como gregos 
entre romanos ou romanos entre 
gregos, levava a ver a teoria da “mar-
cha do conhecimento” como uma 
confirmação da proibição de levar 
as crianças a conhecer os caracteres 
do alfabeto. Portanto, o aluno tinha 
que desconhecer as letras, ficando li-
mitado a conhecer apenas as frases, 
e saber ler a partir desta. Com este 
“boato científico” criamos esta situ-
ação em que alunos da oitava classe, 
e talvez até professores, não sabem 
ler. 

Mas não é apenas na disciplina de 
Português. Na matemática era proi-
bido aos alunos aprender com os 
próprios pais, pois existiam formas 
diferentes destes fazerem algumas 
contas e para que não houvesse tra-
palhices, os meninos não deveriam 
estudar com os seus pais. Ver um fi-
lho com dificuldades e querer ajudá-
-lo era problema. 

Esta tentativa de promover o divór-
cio entre alunos e seus pais ou edu-
cadores, foi a base de todos os des-
mandos e descomandos no nosso 
sistema nacional de educação. Tudo 
isto não vinha escrito nos currículos 
e programas, pois estes mandavam 

respeitar a família, os idosos, as mu-
lheres… mas os professores que na 
escola tentasse fazê-lo, sobretudo 
ensinar a faze-lo, eram rotulados de 
idealistas. Perseguidos de todas as 
formas, chegando em alguns casos 
a serem condenados à morte ou en-
viados aos campos de concentração 
mais conhecidos na nossa realidade 
por campos de reeducação. 

Trouxemos aqui estas lembranças 
tristes, apenas para ajudar o nosso 
Ministério da Educação a resolver os 
problemas da falta de qualidade no 
nosso ensino, pois não são precisas 
muitas coisas. Apenas dizer aos pro-
fessores que estávamos errados ao 
proibir que os alunos conhecessem o 
alfabeto, confiar na inteligência das 
nossas crianças para dar liberdade 
a que elas possam aprender os dois 
métodos de arrumar os números das 
continhas de dividir (dos professores 
e dos pais) desistir de combater a fé 
e os valores morais de cada família, e 
para completar então acabar com o 
cabritismo a todos os níveis para que 
não haja mais escolas sem carteiras, 
sem teto, ou sem paredes, pois para 
educar é necessário dispor de infra-
-estruturas adquadas.

capacidade 
para ser independente, equidistan-
te, não está preparado para praticar 
o método da dúvida sistemática e 
por isso se posiciona com tendências 
inclinadas a favor de uma das partes, 
não é profissional conveniente para 
moderar um debate que deveria ser 
um tempo de treinamento para o 
Moçambique de Paz que almejamos. 
Como pode haver Paz duradoira 
numa sociedade onde os direitos dos 
cidadãos estão condicionados à filia-
ção política dentro da regra de tudo 
para uns e nada para outros? Pode-
-se pedir aos soldados da RENAMO 
que baixem as armas quando eles e 
os membros civis do seu Partido con-
tinuam sendo atacados, raptados, 

perseguidos e mortos? 
A guerra civil que estamos a sofrer 

neste momento chegou a um ponto 
em que quem começou já esqueceu 
do que fez para começar, quem res-
pondeu já nem sempre lembra de 
qual foi a primeira provocação. Por 
isto, já não é tempo de procurar cul-
pados, mas sim de buscar caminhos 
para estancar a violência. Todas as 
partes devem aceitar o cessar-fogo 
e facilitá-lo mesmo que para isso te-
nham que se humilhar. O Povo pre-
cisa que o Governo tenha a coragem 
de ser humilde para aceitar o recuo 
das tropas do lugar onde o Líder da 
RENAMO está a propor, pois a traição 
ocorrida na cidade da Beira a 9 de 
Outubro anula todas as possibilida-

des de convencer a Perdiz que a nova 
oferta de Paz é sincera. O Povo preci-
sa também que a RENAMO aceite o 
risco de mais uma vez chegar a acor-
dos e se empenhar a implementá-lo 
apesar das precauções necessárias. A 
guerra já se tem tornado insuportá-
vel. O Povo também precisa que os 
líderes da sociedade civil aprendam 
e pratiquem o mútuo respeito, a mú-
tua tolerância, as atitudes de amor e 
Paz. 

Empurrar o colega para a prisão 
pelo único facto de ser de uma ide-
ologia diferente, além de ser injusto 
é desumano e ilegal e politicamente 
incorrecto. A sociedade precisa de 
políticos de Paz, pois ela é necessária 
ao desenvolvimento do País. 
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