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“Eu vim agradecer o vosso voto. Vocês 
votaram em mim, apesar de tudo. A 
Frelimo como de costume roubou votos 
no dia 15 de Outubro. Vocês viram. 
Outros também viram e vieram dizer a 
mim”, foi com estas palavras que 
Afonso Dhlakama começou por se 
dirigir ao povo de Manica, representada 
pela cidade de Chimoio. O líder da 
Resistência Nacional de Moçambique, 
acusou que o partido dirigido por 
Armando Guebuza, roubou votos nos 
escrutínios dos anos de 1994, 1999, 
2004, 2009 e agora em 2014. De acordo 
com Afonso Dhlakama, pela 
Constituição da República o candidato 
da Frelimo deve ser presidente da 
república, com 57 por cento, não vai 
governar o país, por os votos 
supostamente ser de fraude. 
Acrescentou que apesar de perder com 
36 por cento, vai formar o seu governo 
que irá juntamente com a Frelimo dirigir 
o país até 2019, formando deste modo o 
governo de gestão. Neste governo, ainda 
em conexão com o líder da perdiz, a 
Renamo vai ter membros que serão 
nomeados ministros, governadores, 
administradores, directores provinciais, 
sendo que nas Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique, FADM, já 
existem homens desta formação 
partidária. O presidente do maior partido 
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através de votos verdadeiros.
Freli
base em votos falsos. Eu não deixarei 
isso acontecer”, aclarou. 
 
Intercalares de Cuamba
 
Num outro desenvolvimento, o líder da 
Renamo, pronunciou que 
de Cuamba
acontecer n
ameaçadas, pelo facto de os 
de mesa de votos
apenas da sociedade civil.
Afonso Dhlakama, pensa que os 
presidentes de mesa de voto, devem ser 
dos partidos que estão representados na 
Assembleia da Repúbli
caso isso não se rectifique as eleições 
em Cuamba, não vão acontecer.
Afonso Dhlakama pretende é que numa 
mesa tenha um presidente da Frelimo, 
vice
do MDM, na outra mesa acontecer o 
acontrário, ou seja, presidente da 
Renamo, Vice da Frelimo e secretário
MDM
Dhlakama,
polí
presidentes das assembleias de voto 
sejam da sociedade cívil, 
tem 
a Frelimo 

partidária. O presidente do maior partido 
da oposição do país, citou que nas 
FADM, o partido que dirige vai apenas 
criar condições para os seus membros 
nesta força sejam promovidos e 
respeitados. 
“Eu não estarei neste governo. Não 
quero estar. Ficarei de fora para ver 
quem está a fazer bem e quem não está e 
as pessoas que não trabalhar bem irá ser 
tirado para não envergonhar o nosso 
partido”, explicou Afonso Dhlakama. 
Afonso Dhlakama, vincou que é um 
lutador pela democracia, afirmando que 
já não está interessado em disparar, em 
ficar em Maringuè, em Sandjundjira. 
Dhlakama vai mais longe ao assegurar 
que é o mais forte de Moçambique. 
O líder da Renamo diz ainda que já não 
quer ver mais mortes, quer sim ver 
senhoras a ir nos hospitais embora 
segundo suas palavras, o atendimento 
não é dos melhores. “Não tenho medo de 
morrer e nem de ninguém. Sou corajoso, 
sei disparar, se o a Frelimo não quiser 
negociar então vamos ver quem vai”, 
falou num tom de ameaça. Dhlakama 
assegurou que no tal governo de gestão 
onde a Frelimo e a Renamo não serão 
donos, poderá incluir membros dos 
partidos MDM, PIMO e PDD até 2019, 
altura em que deverá haver governantes 
através de votos verdadeiros. 
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através de votos verdadeiros. “A 
Frelimo já mais irá governar o país com 
base em votos falsos. Eu não deixarei 
isso acontecer”, aclarou.  

Intercalares de Cuamba em risco 

Num outro desenvolvimento, o líder da 
Renamo, pronunciou que as intercalares 
de Cuamba, província do Niassa, a 
acontecer neste mês de Dezembro, estão 
ameaçadas, pelo facto de os presidentes 
de mesa de votos, MMV’s, serem 
apenas da sociedade civil. 
Afonso Dhlakama, pensa que os 
presidentes de mesa de voto, devem ser 
dos partidos que estão representados na 
Assembleia da República, e frisou que 
caso isso não se rectifique as eleições 
em Cuamba, não vão acontecer. O que 
Afonso Dhlakama pretende é que numa 
mesa tenha um presidente da Frelimo, 
vice-presidente da Renamo e secretário 
do MDM, na outra mesa acontecer o 
acontrário, ou seja, presidente da 
Renamo, Vice da Frelimo e secretário do 
MDM, assim sucessivamente. 

hlakama, diz mais, a sua formação 
política não irá permitir que os 
presidentes das assembleias de voto 
sejam da sociedade cívil, não porque não 
tem confiança mas sim da maneira como 
a Frelimo manusea estes. 
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sangue derramado fruto do conflito 
armado uma vez que a sua própria mãe 
lhe deu a luz sem nenhum material 
bélico. Durante o comício popular por 
ele orientado, alusivo ao agradecimento 
à população desta parcela do país por ter 
confiado o seu voto nele, bem como na 
sua formação política, mostrou-se ainda 
preocupado em criar seu governo, que 
proferiu chamar de governo de gestão. 
Afonso Dlhakama sublinhou ainda, que 
ele sendo pai, sente muito vendo 
militares de tenra idade e filhos de 
muitos moçambicanos, perecendo por 
alegadamente pretender defender a 
pátria deste Moçambique que ficou 
ameaçado por um tempo através da 
tensão político militar. O líder da 
Renamo, sustenta ainda que não quer 
voltar a tensão militar não só porque viu 
filhos dos moçambicanos em terra, mais 
também porque a economia estava a 
baixar de renda onde destacou o sector 
da agricultura, indústria, turismo e 
outros, sendo que seus lucros estavam 
comprometidos com o conflito armado.  
Afonso foi mais longe em acrescentar 
que para não prejudicar o país preferiu 
ordenar seus homens a por o fim das 
hostilidades por via do diálogo que vem 
decorrendo na capital do país no centro 
de conferência Joaquim Chissano.   
 
 

a Frelimo manusea estes. “Se a Frelimo 
quiser insistir que as predências das 
mesas em Cuamba estejam com a 
sociedade civil, não vai haver as 
eleições. Não é porque vamos boicotar, 
vai haver confusão, acabou.”, sitentizou 
Dhlkama. Esta posição de Afonso 
Dhlakama, não é comungada pela Frente 
de Libertação de Moçambique, o que na 
sua opinião o partido liderado por 
Armando Guebuza pretende uma vez 
mais ganhar com fraude. 
 
Exército e polícia 
 
Afonso Dhlakama, diz que se a 
Resistência Nacional de Moçambique 
quiser mandar dez mil, 20 mil ou mesmo 
quarenta mil homens para serem 
itengrados no exército e na polícia da 
República de Moçambique, poderá faze-
lo. Segundo Dhlakama, a integração dos 
seus homens não depende do governo ou 
do que foi acordado mas sim do número 
de jovens que ainda estiverm 
desmobilizados deste partido.  
Aquele dirigente da perdiz, afiançou que 
nas Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique, FADM, não irá por 
homens porque “a Frelimo já está lá. 
Vamos fazer o aproveitamento dos 
elementos nosso oficiais, que não estão 
sendo bem aplicados na FADM. São 
estes que serão nomeados a cargos de 
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estes que serão nomeados a cargos de 
chefes e general maior”. De acordo com 
Dhlakama, tudo o que a Frelimo está a 
negar hoje vai acabar por adoptar, 
citando como exemplo a lei eleitoral e 
sobre as fADM, que afirmavam que era 
incostitucional falr deste assunto mas 
acabaram por aceitar as suas propostas. 
“Tudo aquilo que a Renamo quer e que 
o povo quer vão aceitar, se não aceitar o 
povo vai a rua”, finalizou Afonso 
Macacho Marceta Dhlakama, líder da 
Renamo, maior partido da oposiçao do 
país. 
 
Não voltarei a pegar em armas 
 
O líder da RENAMO Afonso Macacho 
Marceta Dlhakama, comprometeu-se a 
não pegar em armas e igualmente não 
voltar a Sadjundjira ou a outras matas 
algures deste país, de forma a garantir a 
paz e tranquilidade aos moçambicanos. 
Dlhakama, ao se dirigir a população da 
cidade de Chimoio, disse que já ordenou 
aos seus seguranças a não voltarem 
pegarem AK47 ou Bazuca, com fins de 
medir forca dos outros, uma vez que não 
nasceu com arma e não quer deixar sua 
família com luto por guerra. Para o líder 
da perdiz, os moçambicanos não devem 
pensar que ele é um homem que se sente 
satisfeito quando vê no país muito 
sangue derramado fruto do conflito 

 

Resultados definitvos das eleições gerais e legislativas 

Secretário da OJM defende que os jovens 
não pautem por manifestações e desordem 
 

Rosilde Simo 
 
O secretario do Comité da OJM, ao nível da Cidade de Chimoio, Reis Elídio, defendeu a dias a necessidade da juventude e a 
sociedade em geral esperar pela validação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional. Reis, fez este pronunciamento a 
quando da celebração do dia da criação da OJM, 29 de Novembro, onde disse ser necessário conter os ânimos e deixar os órgãos 
competentes deliberarem o processo, e consequentemente aceitar os resultados naturalmente. 
Igualmente dos líderes de alguns partidos políticos que proferem palavras que ameaçam o bem estar da população e da paz que 
mocambique. Entretanto, o secretário do Comité da OJM, ao nível da Cidade de Chimoio, Reis Elídio, congratulou a juventude 
pela entrega no processo eleitoral, facto que culminou com a vitória da sua formação política e o seu candidato, Filipe Jacinto 
Nyusi. Os moçambicanos, aguardam pela validação dos resultados do processo eleitoral de 15 de Outubro passado, pelo Conselho 
Constitucional, neste mês de Dezembro, para em Janeiro o vencedor, neste caso candidato e partido, tomar posse. 
 


