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Governo do partido FRELIMO. Um tal de Capitão Capitsa, 

comandante da artilharia Zimbabweana vai comandar as 

operações que devem iniciar hoje e terminarem na sexta-

feira, dia 8 de Novembro, com a captura do presidente 

Afonso Dhlakama, vivo ou morto.” 

Neste âmbito, o convite do Presidente da República ao 

Líder da RENAMO para um encontro de diálogo na sexta 

feita dia 8 de Novembro, indignou muitos moçambicanos 

que o consideram como campanha de propaganda 

política sem o mínimo de respeito à ética e ao sofrimento 

dos outros. 

Fernando Mazanga chegou ao extremo de convocar uma 

conferência de imprensa para denunciar o facto deste 

convite se ter limitado a mensagem veiculada pela mídia, 

sem nenhum ofício enviado ao Gabinete ou outro local 

de contacto com a presidência da RENAMO, partido que 

ainda tem as suas sedes a funcionar em Maputo, nas 

capitais provinciais e na maioria dos distritos.  
Mazanga chegou a falar de cinismo e doce envenenado 

para qualificar o convite do Presidente da República, para 

logo de seguida repreender o facto de Guebuza recorrer 

a piadas no momento em que o país está em clima de 

tensão, com o povo a sofrer. Recomendou o uso de 

Sabedoria para o restabelecimento de um ambiente de 

Paz, harmonia e de convivência na diversidade. 

O Porta-voz Mazanga reafirmou a condição de o 

Presidente da República, na sua qualidade de 

Comandante em chefe das Forças Armadas ordenar a 

retirada das tropas actualmente estacionadas em 

Sadjundjira para que o encontro aconteça em condições 

de segurança para a vida do Líder, que representa 

inequivocamente a vontade dos moçambicanos. 

    

 

 

 

Segundo uma denúncia efectuada pelo Porta-voz da 

RENAMO Fernando Mazanga, tropas Zimbabweanas, 

comandadas por um tal Capitão Capitsa, da artilharia, 

estão a efectuar uma operação que visa a captura do 

Presidente Dhlakama - General de 4 estrelas e Líder do 

maior partido de Moçambique, a RENAMO - vivo ou 

morto, até sexta-feira dia 8 de Novembro. Enquanto se 

leva a cabo este ataque de grande envergadura, o 

Porta-voz e Conselheiro do Presidente da República, 

Dr. Edson Macuacua, anuncia um convite do Chefe de 

Estado, para encontrar-se com Afonso Dhlakama, 

actualmente em parte incerta para salvaguarda da 

própria vida.   

Mazanga enfatizou que “neste momento estão a ser 

descarregadas toneladas e toneladas de armamento 

bélico no distrito de Gorongosa para a tal operação que 

deve ser feita com rigor, eficácia e eficiência, citando as 

palavras do porta-voz e Conselheiro do Presidente da 

República, Dr. Edson Macuacua. A escalada militar do 

Estado Moçambicano contra o Presidente Dhlakama, já 

inclui a Mobilização de forças externas… para isso o 

Governo já quer presença de estrangeiros, mas para a 

mesa de negociações não quer essa presença. Que 

incongruência!” 

Ainda no esforço de fazer conhecer a gravidade da 

situação em Moçambique o Porta-voz da RENAMO disse 

que “O que nos preocupa é que tudo indica que alguns 

países apoiam o belicismo de Estado, sob capa de 

estarem a defender os moçambicanos, pondo de parte 

que a RENAMO é de moçambicanos e defende as 

liberdades dos moçambicanos que exercem política 

activa exigindo processos eleitorais transparentes. O 

Zimbabwe, por exemplo, já o disse publicamente que 

iria enviar as suas tropas para estarem ao lado do 
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Editorial 
Moçambique está no exercício aparente da democracia 

multipartidária. Se alguém nunca imaginava que um regime 

africano pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance para se 

manter no poder, agora, pode tirar toda a ilusão da cabeça. Hoje, 

o partido comunista no poder precisa das eleições para legalizar o 

sistema de governo vigente, proteger os seus interesses, 

assegurar ao mundo e aos explorados desta pátria que existe 

democracia "representativa", quando na verdade estão a busca 

de uma maneira para legitimar sua liberdade para continuarem a 

explorar. Na verdade, o que eles pretendem é a manutenção do 

jogo predominantemente do partido único. A pretensão de se 

voltar paulatinamente ao monopartidarismo é expressa de forma 

visível e a olho nu, pelos dirigentes frelimistas que se manifestam 

sem rodeios como adeptos dos elevados interesses do 

imperialismo selvagem. 

A parceria que assistimos hoje entre o partido no poder com o 

MDM não passa de terra atirada aos olhos de todos incluindo do 

próprio partido do Engenheiro Daviz, na clara perspectiva de em 

conjunto eliminarem a RENAMO para mais tarde ajustarem as 

contas entre ambos. Faz-se um arranjo para que as suas grandes 

divergências pareçam sanadas. Mas é questão de tempo, e nós 

estaremos ainda aqui para perguntar aos próprios imediatistas 

sobre a borrada da ambição excessiva pelo poder. 

Fique bem claro que a falência deste sistema é irreversível. Eles 

vivem comprando tudo, incluindo a consciência das pessoas. 

Escravizam homens e mulheres pelo poderio financeiro que 

ostentam, deixando o Estado em saco furado. Sim, a falência do 

regime coligado tem dias contados, tal como a sua insanidade, 

porque o capital financeiro se alimenta de lucro financeiros que, 

por sua vez, provoca outra crescente fome de lucros, 

sucessivamente, no que leva a exploração do trabalho e a 

opressão nacional às últimas consequências. O que veremos, é 

sem dúvidas os "dirigentes" do nosso país tentarem acrescentar 

doses ainda maiores de intoxicação ideológica no povo, para 

continuar a espalhar a guerra, o ódio, a intriga, o pânico, a divisão, 

intolerância, matança e uma gama de práticas intoleráveis para 

homens de bom senso. Mas o nosso povo não dorme, ele já 

entendeu que os próximos dias serão piores. Fique patente que 

esta realidade não é apenas uma conjectura, pois, hoje acontece o 

mesmo na Gorongosa, onde as Forças de Defesa e Segurança, a 

mando do partido que lhes enviou para lá, estão prometendo 30 

mil meticais ao cidadão que confirmar a presença do Líder da 

RENAMO naquele local. Claro que isso tudo vai implicar que esse 

mesmo, antes de receber os valores vá indicar o “ bunker” do 

Presidente da oposição.     

De facto os dias são maus e é difícil confiar no regime que tudo faz 

para eliminar o seu verdadeiro adversário, Afonso Dhlakama e a 

RENAMO desencadeando como nunca uma terrível propaganda 

de guerra, o que é demonstrativo do ódio e revelador de que a 

  

 

 

 

grande intenção da Ponta Vermelha é resolver as diferenças 

políticas pela via armada. São convocados regimes ditatoriais 

interessados em demonstrar aos seus povos que é errado exigir 

acima daquilo que eles estão dispostos a dar, sob risco de se ser 

torturado. Alguns desses regimes já cá estiveram e sucumbiram 

durante a guerra civil dos dezasseis anos, mas não aprenderam a 

lição. Querem provocar guerra no nosso país para, certamente 

reduzirem a massa crítica de seus países. É mesmo isso que está 

acontecendo no nosso país, enviando jovens que são os 

potenciais críticos do regime, para sucumbirem em combates 

desnecessários. E eles vão chamando a isso de “teste”. Que 

cinismo grosseiro! 

Aparecem ao mundo com pele de cordeiro e volta e meia, zás, 

uma dentada mortal. São tão oportunistas e frios que falam de 

"paz, amor e desejo de diálogo". Como forma de deitar areia na 

vista das pessoas, simularam um encontro unilateral entre 

Armando Guebuza e Afonso Dhlakama, marcado no palácio da 

Ponta Vermelha para dia 8 de Novembro, sem nenhum ofício 

para o Gabinete do líder da RENAMO. É visível que estamos num 

momento de guerra psicológica, confundindo a todos. O anúncio 

público da suposta reunião entre ambos aparece com três dias 

de antecedência e o encontro é anunciado antes de o expediente 

dar entrada. Como podemos ver, estamos perante uma manobra 

de entretenimento, em que o Chefe de Estado “como fica feio a 

esta personalidade”, vai falando de supostas boas intenções e 

por outro lado vai mandando cada vez mais exércitos à caça do 

Presidente Dhlakama. E ele vai por aí dizendo que a outra parte 

não está sendo flexível e assim vai justificando a multiplicação 

dos ataques contra aquela personalidade. 

Apesar de tudo, não podemos ignorar o movimento cada vez 

mais consciente do nosso povo organizado e cada vez mais 

maduro, que vai servindo de elemento de pressão pela justiça 

social, paz, negociação mais séria e criticando o mutismo do 

governo. Saudamos esse movimento de indignação que já 

chegou ao nosso país. É certo sabermos que estes grupos de 

pressão vão crescendo em quantidade e qualidade e as marchas 

de protestos certamente vão se multiplicar país afora, e 

certamente que os países que andam a alimentar a guerra no 

nosso país, também conhecerão a luz da alva quando isso 

acontecer nas suas terras. Por favor deixem de fazer “ouvidos de 

mercador”. Basta esse (des) governo marcado de desprezo pelo 

povo; que promove massacre policial a todos os suspeitos de 

serem membros da RENAMO em Maringué e outras zonas de 

tensão. Essas são as marcas do colonialismo de que os senhores 

da Frel disseram ser diferentes.  

As mesmas marcas coloniais de Salazar, Spínola, Kaulza…!  

O povo só pode continuar a chorar e a vestir-se de luto em todo 

o local, nas redes sociais, na rua, pedindo 

responsabilidades a este regime que é sinónimo de morte 

e desgraça no nosso país. 

É preciso desarreigar todo este mal do nosso país. 
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M A I S  V A L E  T A R D E  Q U E  N U N C A …  

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

Finalmente a consciência do nosso povo viu a luz e 

lembrou-se daquele homem que dizia: “ o escravo 

liberta-se…”. Isto vem em clara alusão às 

mobilizações do movimento de cidadão contra o 

mutismo do Governo em relação a situação de 

insegurança cada vez mais prevalecente no nosso 

pais e com cada vez maior ousadia dos “amigos do 

alheio”, que deixaram de escolher as sombras da 

noite para operarem e passaram a fazê-lo a luz do 

dia, em qualquer ponto do país e até nos locais 

aparentemente mais vigiados pela polícia.  

As manifestações que aconteceram em algumas 

cidades capitais das províncias, ocorrem também em 

repúdio ao modelo político de exclusão e violência, a 

opção do Governo pela guerra e um pouco de todos 

os problemas que se vão constituindo em cancro no 

nosso país.  

Caricato de tudo é a aparição do chefe do grupo do 

Governo nas negociações que acontecem (?) no 

Centro de Conferência Joaquim Chissano tentando 

reivindicar o protagonismo para o seu partido. Não 

restam dúvidas que o espectáculo gratuito saiu tão 

mal. Não foi fotogénico. Sua verborreia não 

impressionou mesmo.  

Verdade seja dita, é que enquanto alguém do 

Governo aparecia a protestar, milhares de cidadãos 

indignados do norte ao sul ditavam o seu desejo, o 

desejo do povo moçambicano pela maior segurança, 

igualdade social, política e muito mais.  

Pelo que estamos a ver, o movimento que iniciou vai a 

cada dia crescendo reunindo multidões até em 

cidades que se pensa serem bastiões da intimidação 

do regime. Este grito contra as injustiças do regime 

frelimista só pode continuar até que o regime ceda 

mesmo.  

A demais, com as fissuras que existem no sistema, 

ninguém deve se admirar se o monstro de barro 

sucumbir despedaçado.  

Lembrem-se, as armas não conseguem calar a voz do 

povo que exige justiça. Verdade seja dita, a revolta 

cresce a cada hora. Aliás uma das palavras de ordem 

era: devolvam as armas, nós queremos a paz. 

 

 

É importante que a sociedade entenda que um regime 

como da Frelimo, não vai ceder facilmente. 

Principalmente por causa dos muitos problemas que 

provocou desde a independência nacional.  

Este, só está unido apenas pelo interesse financeiro, 

porque todos os seus membros não desejam sair do 

esquema financeiro para não ficarem isolados e caírem 

na desgraça. Eles já não são mais o mesmo grupo 

ideológico, nem olham mais para os interesses do povo 

que diziam defender. 

Vamos acreditar que estes movimentos só começaram 

e não vão parar enquanto o regime não se mostrar 

sensível.  

Tão certo é que estas manifestações são tão 

compreensíveis como muito úteis social e 

politicamente, para além de serem pacíficas.  

Será que a Frelimo ficou surpreendida com o grito de 

indignação nas ruas? Talvez com o nível de adesão, mas 

deve esperar mais nas próximas mobilizações.  

Se em nada muda a postura do (des) Governo, pode ser 

que os próximos tempos sejam muito trabalhosos para 

os moçambicanos indignados, que continuarão nas ruas 

legitimamente fazendo ouvir o grito de insatisfação. 

 Certíssimo será dizermos que o sistema não tem 

respostas para problemas que ele próprio criou.  

Cria guerra porque pensa que já não dá mais para se 

manter no poder por mais tempo se aceitar a tal 

paridade nos órgãos eleitorais.  

Só falta daqui a pouco saber-se como eles conseguiram 

vencer todas as eleições fraudulentas que dizem ter 

ganho. 

O sinal do mal-estar do povo está dado. Sempre que 

nos mobilizamos estamos a decidir. Bem-haja povo 

moçambicano que está mudando de mentalidades.  

Avante jovens, o vosso lugar não é servirem de carne 

para o canhão com fins inconfessáveis, é sim servirem 

para o desenvolvimento da nação. Esqueçam a 

propaganda política do Governo. 
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    O P I N I Ã O  

N I N G U É M  D E V E  E S T A R  A C I M A  D A  L E I  
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N a t é r c i a  L o p e s ,  D o m i n g o s  A s s u l a i ;  C o l a b o r a d o r e s :  C h e f e s  R e g i o n a i s  d e  

I n f o r m a ç ã o  

Perante a situação político-militar que Moçambique vive nos dias de 

hoje, muitas vozes se levantam para encontrar soluções para o 

problema. Umas vozes são de opinião que a RENAMO deve ser 

desarmada e Afonso Dhlakama preso e julgado por desrespeitar a 

ordem constitucional. Outras, que nos parecem ser da maioria, 

defendem que o governo, na pessoa do Presidente da República, 

deve encontrar mecanismos de pacificação do país sem 

confrontações armadas. Ora, aqui estão colocados dois extremos 

para a solução do problema. 

Vamos aos factos: Desarmar a RENAMO sim. Aliás ela já foi 

desarmada ao abrigo do Acordo Geral de Paz em 1992 e as suas 

tropas integradas nas FADM. O mesmo Acordo preconizava que a 

RENAMO devia ter homens que garantissem a segurança dos seus 

altos dirigentes e que caberia ao governo conceder a esses mesmos 

homens o estatuto de polícias, o que não foi cumprido. E esses 

homens continuaram a garantir a segurança e foi sempre com 

conhecimento das autoridades do governo. Esses homens jamais 

provocaram situações de guerra. 

Quanto ao facto constitucional, devemos lembrar que a constituição 

regula as acções de todos nós sem excepção de qualquer espécie. 

Ninguém deve estar acima da lei. Temos que ter em conta que a 

mesma constituição defende que todos os moçambicanos têm os 

mesmos direitos e deveres. Quando alguns moçambicanos começam 

a ter mais direitos do que os outros já estamos perante violação da 

Lei mãe. Ora vejamos: Tem havido denúncias de envolvimento de 

cidadãos em fraudes eleitorais e as autoridades não actuam quando 

os casos atingem membros do Partido que suporta o governo. Há 

relatos de corrupção nas instituições do Estado mas nada se tem 

feito quando os autores são detentores de cargos governativos. 

Altos dirigentes do Estado moçambicano têm parcerias com 

empresas estrangeiras e sacrificam os interesses dos cidadãos para 

beneficiarem projectos dessas mesmas empresas. Os grandes 

projectos que estão em crescendo no país têm prejudicado grande 

parte dos moçambicanos e beneficiam um punhado de dirigentes do 

Estado. 

As florestas moçambicanas estão a ser dizimadas por estrangeiros e 

não há nenhum benefício para as comunidades onde a madeira é 

retirada. Quem ganha com este tipo de negócio são alguns 

moçambicanos com cargos de direcção no poder político. Familiares 

de dirigentes do Estado moçambicano estão a enriquecer sem nunca 

terem trabalhado. 

 

 

 

 

 

 

O crime organizado esta a tomar conta do Estado e ninguém, do 

actual governo, se digna a algo fazer para pôr fim a este estado de 

coisas. E com tudo, não se evoca a constituição para regular as 

acções dos homens. Quando aparecem moçambicanos a se disporem 

para pôr fim a estes desmandos, aí se evocam a constituição, o 

Estado de Direito, o respeito pelas instituições “ democraticamente 

eleitas” etc. Procuram-se os maus da fita. Até os jornalistas não são 

poupados e surgem discursos racistas. O pior de tudo é a 

perseguição e aniquilamento daqueles que são considerados como 

empecilhos a concretização de uma agenda de um grupo bem 

pequeno mas muito perigoso para o futuro dos moçambicanos. 

Quando se reivindica uma justa distribuição das riquezas não se está 

perante a violação da constituição. Exigir eleições livres justas e 

transparentes, não é desrespeitar as instituições do Estado. 

Denunciar roubos da coisa pública não e agitar o povo. Todas essas 

acções visam regular o bom funcionamento das instituições do 

Estado e não o contrário.  

Aliás essa é acção que a Constituição da República de Moçambique 

defende. Alegar-se que a RENAMO está a promover a guerra é 

falso. O que os homens da guarda da RENAMO estão a fazer é 

defender um homem que está a ser perseguido pelas Forças 

Armadas de Defesa e Segurança do Estado, por não concordar com o 

estado actual do desenvolvimento sócio político e económico de 

Moçambique. 

As reivindicações de Afonso Dhlakama e da RENAMO não são 

produto do mero acaso. A voz do povo tem vindo a demonstrar que 

o que se pretende é por um BASTA a uma série de coisas erradas que 

têm estado a acontecer nos últimos tempos no país.  

As manifestações populares dirigidas pela Liga do Direitos Humanos, 

a carta aberta ao Presidente da República por Carlos Nuno Castelo-

branco são provas evidentes. Está mais do sabido de que lado está a 

razão. Não adianta o desdobramento dos defensores do regime, em 

debates, para tentarem tapar o sol com a peneira. Todos já sabem o 

que se está a passar no país. Nenhum jornal, rádio ou televisão vai 

desvirtuar o sentido das coisas. 

O actual regime deve se conformar com as exigências dos 

moçambicanos que são os verdadeiros donos de Moçambique. 

Aquele abraço 

 

 

 

 

 

 

 


