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PRESIDENTE DA RENAMO DECLINA CONVITE DO 
PRESIDENTE DA FRELIMO

O Presidente da RENAMO Afonso 
Dhlakama confirmou a recepção do convite 
enviado pelo Presidente da Frelimo Filipe 
Nyusi na passada segunda-feira, 24, segundo 
promessa deste ultimo no final de um culto na 
Igreja Universal do Reino de Deus, do passado 
domingo. Segundo o Presidente da RENAMO, 
Filipe Nyusi cumpriu o que prometera naquela 
igreja diante de vários órgãos de informação. 

“Eu disse: muito obrigado pelo convite, 

lamento que não tenha colocado pontos de 
conversa, a agenda” , disse o Presidente da 
Afonso Dhlakama em Quelimane, perante 
muitos militantes e simpatizantes do partido 
RENAMO.  

Para o Presidente Dhlakama, já não há nada 
para discutir sobre a paz, visto ter negociado 
sobre a matéria em Roma com o presidente 
Chissano e negociou igualmente a cessação 
de hostilidades com o presidente Guebuza. 

Por isso, não aceitou o convite do Filipe Nyusi 
para um encontro entre os dois.

O líder da RENAMO exige a definição 
de uma agenda própria “para evitar um 
encontro que venha a decepcionar o povo 
deste país como tem acontecido”. Eis a seguir 
a cópia do primeiro convite endereçado ao 
Presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama. 
Há muito que se lhe diga e parece ter sido 
feito as pressas!
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Editorial

O que é que Nyusi pretende com Dhlakama?
Mero encontro ou negociações?

Está para breve o encontro entre Filipe Nyusi e Afonso 
Dhlakama, para segundo a proposta do Governo 
discutirem aspectos ligados a implementação do Acordo 
de Cessação das Hostilidades Militares, o decurso 
das negociações no Centro de Conferências Joaquim 
Chissano e diversos. 

Para já não se compreende de que se vai tratar. A 
RENAMO, tal como a maioria dos moçambicanos 
pretendem compreender o que é que o Presidente 
da República e o líder da RENAMO vão tratar: mero 
encontro ou negociações?

A serem negociações tal como a maioria dos 
moçambicanos pretende, seria bom uma agenda 
coerente e envolvimento de delegações quer de quadros 
da RENAMO como do Governo (Frelimo), e os resultados 
fossem transformados em leis.

Embora se possa reconhecer que este que até agora 
é apelidado pelo Governo um encontro pode ser 
importante para os moçambicanos verem aliviada a 
presente tensão política e militar que o país vive, nada 
pode ser avançado para já em termo do seu desfecho.

Sem querermos minimizar qualquer optimismo 
que gira em torno do encontro/negociações, não 
duvidamos que pela agenda que se propõe nada de 
novo possa ser produzido, tendo em conta o que disse o 
Presidente Afonso Dhlakama, de que estava esgotada a 
possibilidade de voltar a discutir a Paz, porque esta já foi 
por diversas vezes discutida e por duas vezes assinado um 
acordo sobre a mesma, em Roma com Joaquim Chissano, 
na primeira ocasião e, no Gabinete do Presidente da 
República, ainda recentemente com Armando Guebuza .

Se há que discutir aspectos ligados a manutenção de 
um ambiente de Paz no país, acreditamos que estes não 
podem estar dissociados as preocupações até agora 
colocadas pela RENAMO, quer em sede das negociações 
que duram há quase dois anos, bem como aos derivados 
da fraude eleitoral de Outubro de 2014.

O Povo, o soberano, e a Comunidade Internacional, esta 
ultima que ainda continuamos a confiar, embora pouco, 
devido a sua cumplicidade no que está a acontecer, não 
querem voltar a assistir decepções como aquelas que 

temos vindo a assistir, como por exemplo a do Governo 
considerar um processo que devia ser negocial, de um 
diálogo político.

O adjectivo de diálogo político inventado pelo Governo, 
ao invés de negociações políticas, não passou de uma 
manobra no sentido de evitar compromissos políticos 
resultantes do processo. Sabe-se de antemão que num 
diálogo não se precisa chegar a nenhum acordo, enquanto 
nas negociações sempre há acordos e compromissos 
políticos cujos cumprimentos são de carácter obrigatório 
dentro dos entendimentos. 

Acreditamos que o presidente Afonso Dhlakama, bem 
como a RENAMO no seu todo, não deverão cometer 
qualquer ingenuidade passando por cima daquilo 
que foi decidido na semana passada na cidade de 
Quelimane, como deliberações da Conferência Nacional 
dos Veteranos da Luta pela Democracia, bem como do 
Conselho Nacional do partido recentemente realizado na 
cidade da Beira.

Esperamos que a RENAMO, por aquilo que viveu (diga-
se humilhação total) nos últimos sete a oito meses desde 
que o presidente Dhlakama se encontrou com Nyusi, não 
voltará a cometer os mesmos erros.

Não seria correcto avançar-se para um encontro sem 
agenda clara que possa permitir uma profunda análise 
da parte da RENAMO e a elaboração do seu argumento 
político. 

Agora, pensamos que não devem ser postas de lado 
as manobras do passado, em que os dois líderes saíram 
satisfeitos dos primeiros dois encontros com “um acordo 
sem papel”. A aldrabice de que poderia ser elaborado 
um projecto de autarquias provinciais e submetido à 
Assembleia da República sem mínima certeza do assunto 
ser discutido. A criação da EMOCHM e sua consequente 
extinção unilateral pelo Governos, os aliciamentos de 
oficiais militares da RENAMO, a recusa de partilha de 
comandos e chefias nas Forças de Defesa e Segurança, 
entre outros aspectos.

De resto, esperamos que desta vez haja negociações, 
e não, encontros de entretenimento como o Nyusi e os 
seus apaniguados andam a propalar.
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Depois de frustrada a intentona do 
Presidente Nyusi de atrair a Maputo 
o Líder da RENAMO para uma reunião 
alegadamente destinada à reflexão 
sobre a paz, da qual a resposta fora 
negativa, os partidários da vingança 
voltaram a enviar o segundo convite 
sem trazer novidades, como forma 
de tentarem agradar a exigência do 
adversário. 

Eis que na tentativa de atrair o seu 
rival à mesa de desilusão, o Presidente 
Nyusi enviou a seguinte agenda: 

1. Ponto de situação sobre a 
implementação do Acordo sobre a 
cessação das Hostilidades Militares;

2. Avaliação do Diálogo Político 
entre o Governo da República de 
Moçambique e o Partido RENAMO; e

3. Diversos.
Segundo a reacção da contraparte 

renamista, está clara a indisposição 
desta, de voltar a experimentar os 
dissabores do passado, resultantes das 
manobras maquiavélicas do partido 
no poder. Eis a reacção enviada pela 
Presidência da RENAMO em resposta 
ao segundo e menos feliz convite de 
insistência do Presidente da Frelimo, 
por segundo a RENAMO nada de 
relevante trazer:

Em resposta ao vosso convite 

número 139/MPACC/2015, de 25 de 
Agosto, por incumbência de sua Excia 
Afonso Macacho Marceta Dhlakama, 
Presidente do partido RENAMO temos 
a comentar o seguinte segundo a 
agenda proposta:

Em relação ao primeiro ponto o 
governo, unilateralmente, extinguiu 
a EMOCHM que tinha como 
responsabilidade fiscalizar o acordo 
de sessão das hostilidades, aconselhar 
e ajudar na reintegração dos homens 
da RENAMO nos cargos de direcção 
e chefia nas FADM e na Polícia da 
República de Moçambique.

É nosso entendimento que a 
análise deste ponto, devia contar 
com os elementos da EMOCHM que 
lamentavelmente foram escorraçados 
de forma vergonhosa pelo governo.

O governo através das suas forças 
combinadas FIR/FADM, várias vezes 
atacou bases da RENAMO na presença 
da EMOCHM atitude que continua até 
hoje;

O governo recusou a reintegração 
dos homens da RENAMO manifestou 
e continua com vontade de arrancar 
as armas da RENAMO, não se 
interessando com o futuro daqueles 
homens.

Por outro lado, o governo 

demonstrou que já encontrou uma 
saída ou solução para reintegrar os 
homens da RENAMO nas FADM e na 
Polícia de Republica de Moçambique 
sem contar com a liderança deste 
partido. Para tal, usa o aliciamento para 
que os homens da RENAMO ignorem 
os termos acordados nas negociações 
e se apresentem no Comando Geral da 
Polícia e no Estado Maior General das 
FADM como voluntários, da Frelimo, 
para daí serem recebidos como 
heróis onde são consequentemente 
promovidos e patenteados.

Dada esta atitude do governo, a 
RENAMO considera que o assunto 
arrolado neste ponto esta morto e não 
há interesse em analisarmos um caso 
morto.

Quanto ao segundo ponto da 
agenda, sobre a avaliação do diálogo 
político entre o governo e o partido 
RENAMO achamos que de momento 
é extemporâneo tendo em conta que 
houve tempo suficiente e não houve 
boa vontade da parte do governo em 
resolver de boa maneira os assuntos 
mais importantes que afectam a 
democracia e a paz em Moçambique. 
Por exemplo, o entendimento sobre 
a despartidarização foi alcançado a 
muito tempo a nível das delegações. O 
governo não quer a sua homologação 
ao nível mais alto e o envio à 
Assembleia da República.

Perante estes factos consideramos 
não haver condições de um encontro 
entre as duas lideranças esta semana.

A RENAMO continua aberta à solução 
dos problemas que apoquentam a 
democracia e a paz em Moçambique. 
Contudo espera que o governo páre 
com as manobras dilatórias e leve 
em consideração os fundamentais 
problemas que afectam o país. E deve 
cumprir os princípios do AGP e do 
acordo de cessação das hostilidades 
militares assinados em 4 de Outubro 
de 1992 em Roma e 5 de Setembro de 
2014 em Maputo, respectivamente. 
Estivemos a citar na integra a reacção 
da RENAMO a agenda do Presidente 
Nyusi.

PRESIDENTE DHLAKAMA REJEITA SEGUNDA 
TENTATIVA DO PRESIDENTE DA FRELIMO 
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VETERANOS DA LUTA PELA DEMOCRACIA 
TERMINAM CONFERÊNCIA NACIONAL

Terminou a conferência Nacional 
dos veteranos da luta pela 
democracia, denominação que 
passam a ter os desmobilizados da 
guerra civil dos 16 anos da RENAMO. 
A conferência, que decorreu em 
Quelimane nos dias 20 e 21 por 
convocação do Comandante em 
Chefe das forças da guerrilha, 
chegou ao fim com a condecoração 
de mais guerrilheiros com medalhas 
em reconhecimento ao esforço 
durante a luta pela democracia.

A conferência deliberou por 
resoluções: 

1ª. Criação imediata de Forças 
Armadas, constituídas pelos 
veteranos da luta pela democracia, 
cujo quartel-general será fixado no 

distrito de Morrumbala, na província 
da Zambézia.

2ª. Criação de Forças Policiais que 
irão garantir a ordem e segurança 
públicas, que serão o verdadeiro 
garante da ordem e segurança em 
Moçambique, sendo constituídas 
pelos veteranos da luta pela 
democracia e por jovens maiores de 
21 anos que se voluntariarem para 
o efeito.

3ª. Governar as províncias de 
Niassa, Nampula, Tete, Zambézia, 
Sofala e Manica, nem que para isso 
seja necessário recorrer ao uso da 
força.

Refira-se que o abandono da 
comitiva presidencial da RENAMO 
pela polícia da República de 

Moçambique- PRM criou um mau 
ambiente entre a corporação 
dirigida por Khalau e este partido. 
Ainda, a actuação humilhante da 
chefia da Delegação do Governo as 
negociações a decorrerem no CCIJC 
de arrancar as viaturas atribuídas 
aos membros da contraparte da 
RENAMO, soou a vigarice, desprezo e 
gatunagem, indicando que não reina 
o espírito de paz e reconciliação 
nacional nas hostes governamentais. 
Igualmente, a não-aceitação do 
cumprimento das modalidades 
acordadas em Roma sobre a 
integração dos desmobilizados da 
RENAMO no exército e na polícia da 
República de Moçambique, são “a 
gota de água que encheu o copo”.
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Foi uma dupla desilusão a 
cerimónia de Domingo úlitmo. 
O Presidente da República de 
Moçambique a aldrabar-nos a 
todos a partir do Altar do Cenáculo 
Maior, com o apoio da Direcção 
da IURD, que tem o Engenheiro 
dr. Guerra, membro dedicado do 
Partido FRELIMO que tem cumprido 
com êxito a missão de usar a 
Igreja Universal em Moçambique 
em favor dos interesses dos seu 
Partido.

Para nos entrujar a todos, o 
Presidente prometeu convidar 
oficialmente o Lider da RENAMO 
para dialogar sobre a Paz. Nós, o 
Povo que sofre na pele os horres da 
guerra que eles, os políticos dizem 
ter acabado, sabemos que já não 
é necessário nenhum encontro, 
nem nenhuma conversa mais. 
Sabemos e bem, que para garantir 
a Paz, precisamos que o Presidente 
da Frelimo passe das palavras à 
prática. Cumprir aquilo que já está 
combinado, assinado, carimbado, 
ractificado…. Publicado. Estamos 
todos à espera da implementação 
dos compromissos assumidos 
nos últimos diálogos. Há conflitos 
armados por causa do atraso 
da implementação dos acordos 
e compromissos alcançados, e 
prometem-nos mais diálogo.

É aldrabice isto. 
Ir aldrabar a partir do Altar 

Sagrado, é profanação.
Nós, Povo, precisamos pedir 

perdão a Deus pelas palmas que 
batemos, pois encorajaram o 
Presidente Nyusi a pecar mais. 
Não podemos ser tímidos a pedir 
a Paz. Pedir a Paz neste momento, 
significa pedir ao Presidente Nyusi 
e ao seu partdo que cumpram 
o compromisso de integrar os 
soldados ou guerrilheiros da 
RENAMO nas Forças de Defesa 
e Segurança, criando condições 
para que eles entrem nos quarteis 

para lá ficarem e trabalharem 
juntamente com os seus irmãos 
que se fizeram soldados por via 
do Governo. Acolher todos os 
soldados de Moçambique como 
soldados moçambicanos. 

Nyusi e o seu partido, não têm 
coragem de desafiar aquela peta 
segundo a qual, ele só vale alguma 
coisa por causa da FRELIMO. Muita 
pena, porque se ele se aliasse ao 
Povo, que neste momento está com 
a RENAMO, e corigisse a obstinação 
da Bancada Parlamentar liderada 
por Margarida Talapa que votou 
contra a nomeação de governadores 
indicados pela RENAMO para  as 
autarquias onde este partido 
ganhou, por outras palavras, se 
Nyusi apoiasse o projecto das 
autarquias provinciais, e cumprisse 
a promessa eleitoral de governação 
inclusiva, estaria confirmando e 
valorizando a bênção que recebeu 
da Igraja Universal, de ser Ungido 
para mudar Moçambique. 

Moçambique só vai mudar, 
quando for quebrada a tradição de 
governação baseada na exclusão, 
orientada por uma filosofia que 
considera uns poucos cidadãos 
como os que tem direito a tudo, 
e a maioria sem direito a nada. 
Enquanto não for abandnada a 
teoria de que apenas os vermelhos 
merecem tudo, e os que vermelhos 
não forem, nem cidadãos podem 
ser, enquanto a côr partidária 
constituir critério para o usufruto 
dos direitos constitucionais, a Paz 
que todos queremos não vai existir. 
Temos dois exércitos. Isto é uma 
realidade que só pode ser mudada 
pelo Presidente Nyusi, juntamente 
com o Presidente da RENAMO. 
Não com palavras mas com acções. 
É por isso que precisamos de ver 
aquele que se apoderou do lugar 
de Chefe do Estado a dar um  
BASTA nesta farsa que apelidam de 
dialogo, e começar a dar despachos 

e fazer comunicados que edifiquem 
a Nação Moçambicana.

Como poderemos ser uma 
Nação se as decisões sobre os 
nossos recursos naturais estão 
exclusivamente na mão de um 
Partido? Se não há paridade nos 
Conselhos de Administração 
das Empresas Públicas ou com 
participação do Estado? 

Como poderemos ser uma Nação, 
se ao nível do nosso Conselho de 
Ministros apenas está representado 
o Partido do Presidente, e está 
excluído o partido da maioria dos 
eleitores? Os cidadãos vencedores 
das eleições na maior parte das 
províncias não têm um únco 
representante no Conselho de 
Ministros? O Partido da maior parte 
dos cidadãos, está fora dos circulos 
de decisão. 

Não pode haver paz sem justiça. 
Ninguém pode ser verdadeiro 
Presidente de uma nação se 
trabalhar sitiado por uma equipa 
de correligionários políticos 
empenhados em manter o 
monopartidarismo. 

Se o Presidente Nyusi tivesse 
prometido no Altar da Igrja 
Universal que o recebeu com estima 
e respeito, que vai contactar o Líder 
para indicar alguns membros para 
ocupar pastas ministeriais, teria 
sim respondido com seriedade ao 
pedido da Paz que por todos os 
cantos o Povo lhe vai repetindo. 

Basta de palavras. Diálogo fútil, 
não vale a pena. 

Acção: Dividir os ministérios entre 
a FRELIMO e a RENAMO, nomear 
governadores representativos das 
tendências de voto dos territórios 
que lhes são confiados. Integrar em 
vez de excluir. Responsabilizar em 
vez de perseguir, unir em vez de 
descriminar. Edificar a consciência 
nacional, é empreitada que não 
se compadece com discriminação 
partidária.

OPINIÃO

CHEFE DO ESTADO ALDRABOU A PARTIR DO 
ALTAR


