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RENAMO DENUNCIA A CONCENTRAÇÃO DE 
UM EFECTIVO DE CERCA DE 4500 HOMENS DA 
FDS NAS PROVÍNCIAS DE SAFALA E  MANICA

Em comunicado de 
imprensa distribuído pelo 
Gabinete do Presidente 
do partido RENAMO na 
cidade de Maputo, a 04 de 
Março de 2016, o partido 
denuncia a concentração 
de um efectivo de cerca 
de 4500 homens da FDS 
nas províncias de Safala e 
Manica.

Entretanto, a 
presidência da RENAMO 
reitera e reafirma a 
irreversibilidade do 
projecto de governação 
das seis províncias ganhas 
por este nas eleições de 
Outubro de 2014, que 
foram fraudulentamente 
atribuídas ao partido 
Frelimo pelas instâncias 
de gestão eleitoral 
e vergonhosamente 
carimbadas pelo Conselho 
Constitucional, que sem 
editais validou o vencedor 
injusto.

O comunicado da 
presidência da RENAMO 
num tom conciliador 
afirma e vej na íntegra:
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Editorial
CARLOS AGOSTINHO DO ROSÁRIO 
MENTE SOBRE A REALIDADE 
HISTÓRICA DO AGP DE ROMA
O primeiro-ministro da Frelimo, Carlos do 

Rosário, foi esta semana à Assembleia da 
República no âmbito da sessão de perguntas 
e respostas dos deputados aos membros do 
Governo.  
É nesta condição que Do Rosário foi dizer 

de forma enganosa e deturpada ao Povo 
moçambicano por via dos deputados que  a 
RENAMO não pode recorrer ao Acordo Geral 
de Paz para exigir o direito de continuar 
armada.
Como mau intérprete e péssimo leitor da 

história, Agostinho do Rosário,  foi dizer 
que “o Protocolo V do Acordo Geral de Paz 
sobre as Garantias, compreende quatro 
subcapítulos, e o terceiro, no qual se 
enquadra o número 8, ao abrigo do qual se 
pretende justificar a posse de armas de fogo 
pela guarda do líder da RENAMO, refere-
se às garantias específicas para o período 
que ia do cessar-fogo até à realização das 
primeiras eleições multipartidárias de 
1994”.
Segundo este sujeito, a exigência da 

RENAMO “configura um exercício de 
manipulação da opinião pública”.
Na verdade quem tem estado empenhado 

na manipulação da opinião pública, tem 
sido a Frelimo que Agostinho do Rosário 
foi representar no parlamento para mentir 
ao Povo moçambicano. É manipulação sim 
da Frelimo, quando esta, desonestamente 
omite o compromisso assinado em Roma 
sobre o que seria a guarda dos responsáveis 
da RENAMO. 
Até agora, a Frelimo, sobretudo Agostinho 

do Rosário, um leigo em questões 
legislativas e políticas nunca souberam 
dizer claramente o que aconteceu com 

os homens que a RENAMO tinha por 
integrar nas Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique em número de 15 mil 
homens, que alguns em numero inferior 
anos depois do seu enquadramento viram 
se escorraçados e acusados de serem velhos 
e com idade de reforma. Foram dessa forma 
empurrados para a reforma compulsiva em 
benefício de veteranos da luta de libertação 
que continuam em posições de destaque 
nas Forças de Defesa e Segurança. Se isso 
aconteceu com os homens que compunham 
a única instituição que podia servir de 
exemplo de coabitação democrática a 
nível nacional, o que dizer da guarda dos 
responsáveis da RENAMO que deviam ir 
à Polícia? Simplesmente nada, apenas 
mentira e manobra até hoje.
A RENAMO vai continuar a manter os seus 

homens, até que essa cláusula do AGP seja 
cumprida no espirito e na letra.
Agostinho do Rosário, disse também na 

Assembleia da República que as tentativas 
de assassinar o Presidente da RENAMO, as 
perseguições e acções de incendiar casas de 
cidadãos, reportados até pela Human Right 
Watch não correspondiam a verdade.
As forças governamentais estão sim 

a promover a guerra e quando sofrem 
baixas descarregam sobre a população 
civil. Isso acontece em Tete, em Sofala e 
na Zambézia, onde as próprias pessoas 
reportam violações até de mulheres e 
crianças. E quando são denunciados dizem 
não existirem refugiados moçambicanos 
no Malawi. Mas sim homens e mulheres 
e crianças pertencentes a RENAMO como 
se estes não fossem moçambicanos. Que 
descriminação vergonhosa!     
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O Gabinete do Presidente do parti-
do RENAMO emitiu um comunicado 
de imprensa no dia 01 de Março de  
corrente ano, onde apelava ao Gover-
no da Frelimo e as Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique  abster-se de 
hostilizar as populações das provín-
cias a serem governadas por si. Ainda 
neste comunicado  o partido reafirma 
e assegura a todos moçambicanos, 
que a sua governação nas seis pro-
víncias do centro e norte do país terá 
lugar a partir deste mês de Março, 
apesar das incursões militares, dos 
raptos, dos assassinatos a seus mem-
bros e da destruição de habitações e 

celeiros de cidadãos moçambicanos 
principalmente nas províncias cen-
trais de Manica e Tete, perpetrados 
pelas Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique.

A Presidência da RENAMO anunciou 
que a sua governação é irreversível e 
pretende levar a cabo este processo 
de forma pacífica em respeito e res-
posta aos apelos populares. 

Acompanhe na íntegra o comunica-
do da presidência da RENAMO de  01 
de Março de 2016 assinado pelo Dr 
Augusto Mateus, Chefe do Gabinete 
do Presidente:

RENAMO APELA AO GOVERNO E 
AS FDS PARA QUE SE ABSTENHAM 
DE HOSTILIZAR AS POPULAÇÕES 
DO CENTRO E NORTE DO PAÍS



continua na pág 5

Que mensagem de paz 
o Presidente da Repúbli-
ca quer transmitir ao país 
e ao mundo quando diz 
publicamente: “ O Presi-
dente Dhlakama é um leão 
que saiu do parque para o 
mato e que deve ser aba-
tido”! Questionou o Depu-
tado Manteiga na sessão 
de pedido de informações 
ao governo do dia 3 do 
mês em curso 

Acompanha na integra o 
discurso de Manteiga:

Começo por saudar aos moçambi-
canos e de modo particular aos zam-
bezianos a quem represento nesta 
Magna Casa.

A Sua Excia. Presidente Afonso 
Dlhakama endereça a minha vénia 
muito especial.

O pedido de Informação relativo 
a situação político-militar solicitado 
pela minha Bancada, a Renamo esta 
a dominar o presente debate. De uns 
ouvimos discursos inflamatórios na 
vá tentativa de defender o indefensá-
vel.

A presente tensão foi intencional-
mente provocada pela Frelimo para 
encobrir os grandes rombos financei-

ros como é o caso da EMATUM.
Vergonhosamente, esses promo-

tores da violência nada dizem sobre 
as causas do caos que instalaram no 
Pais. Por isso, permitam Excelências 
que apresente algumas:

Quando Moçambique tornou-se 
independente no dia 25 de Junho de 
1975, sem excepção, todos regozija-
ram-se e sonharam com um Estado 
de Direito, baseado no pluralismo de 
expressão, respeito e garantia dos di-
reitos e liberdades fundamentais do 
Homem, infelizmente cedo engaram-
-se.

• O povo só podia circular me-
diante guias de marcha, ate quando 
fosse a sua machamba;

• Todo aquele que pensava de 
forma diferente o seu fim era fuzila-
mento;

• A Frelimo dizia que Deus não 
existia e baniu a religião;

• Numa atitude de arrogância 
e prepotência entravam nas mesqui-
tas calçados e de arma em punho.

Foi neste contexto, que os moçam-
bicanos aglutinados pela Renamo, 
iniciaram em 1977 a luta heróica 
pela democracia, pelo pluralismo de 
expressão, respeito e garantia dos di-
reitos e liberdades fundamentais do 

Homem.
Durante 16 anos de luta pela demo-

cracia a Frelimo não poupou calúnias 
a Renamo e jurou jamais negociar 
com ela.

Enquanto isso, a Frelimo intensi-
ficava as perseguições, os raptos e 
assassinatos de todos que apoiavam 
a causa da RENAMO como forma 
de enfraquece-la. Todavia, como a 
RENAMO é o Povo e tem sempre a 
protecção de Deus, porque defende 
a verdade, apesar de todas as vicissi-
tudes, aqui estamos sob liderança de 
Sua Excia. Presidente Afonso Dhlaka-
ma.

A 4 de Outubro de 1992, o mundo 
assistiu a capitulação da Frelimo com 
a assinatura do Acordo Geral de Paz, 
em Roma. Este importante documen-
to que se tornou lei, pela Lei nº 13/92, 
de 14 de Outubro que ainda está em 
vigor, foi sucessivamente violado pela 
Frelimo, senão vejamos:

• Não houve integração to-
tal dos guerrilheiros da Renamo nas 
FADM;

• Os poucos integrados, foram 
sendo afastados à margem do AGP;

• Não houve integração dos 
desmobilizados da Renamo na PRM;

• De forma recorrente a Freli-
mo apoia-se no
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roubo de votos 
para se perpetuar no poder, foi assim 
em 1994,1999,2004 e 2009.

• Em 2014, o senhor Filipe Nyu-
si também não ganhou as eleições, 
aliás o mundo ouviu o então Presi-
dente da Frelimo, Armando Guebuza 
dizer, “Arrancámos a vitoria à oposi-
ção para garantir a sobrevivência da 
Frelimo”.

Excelências

Dizíamos no nosso intróito que an-
tes das soluções dos problemas temos 
que conhecer as causas do problema, 
por isso;

O grande problema de Moçambi-
que é:

• A Frelimo não aceita a demo-
cracia;

• A Frelimo não aceita o Estado 
de Direito;

• A Frelimo não quer assumir 
as sucessivas derrotas eleitorais;

• A Frelimo pauta sempre pela 
exclusão e discriminação dos moçam-
bicanos.

Neste diapasão quando o Povo 
reclama a verdade eleitoral a Freli-
mo persegue, prende e assassina os 
membros da oposição, em particular 
os seus dirigentes.

Temos exemplos concretos:
• No dia 20 de Outubro de 

2013, a Frelimo atacou a residên-
cia de sua Excia Presidente Afonso 
Dhlakama,em Santundjira;

Nos dias 12 e 25 de Setembro de 
2015 a Frelimo procurou sem suces-
so assassinar o Presidente Afonso 

Dhlakama, na Província de Manica.
Mesmo assim, o Presidente da Re-

namo decidiu voluntariamente apa-
recer no dia 08 de Outubro de 2015 
na Beira, de modo a buscar os cami-
nhos da paz.

Estranhamente, de forma cobar-
de e criminosa a Frelimo ordenou 
o cerco à sua residência no dia 09 
de Outubro de 2015, com recurso a 

carros militares de assalto, bazucas, 
metralhadoras e outras armas. Hoje, 
cinicamente convidam o Presidente 
Dhlakama para ir a mesa do diálogo 
sem qualquer garantia de seguran-
ça. Como é possível convidar alguém 
para o diálogo de arma em punho?

A tensão político-militar prevale-
cente no País atingiu níveis insus-
tentáveis e esta criando refugiados 
moçambicanos nos países vizinhos, 

mais concretamente no Malawi onde 
se encontram cerca de sete mil com-
patriotas.

Perante uma situação de autêntica 
carência e desumana daqueles conci-
dadãos assistimos uma total desar-
ticulação e desprezo do governo da 
Frelimo, senão vejamos:

O Presidente da Republica quando 
esteve em Adis Abeba, questionado 

sobre os refugiados disse que eram 
pessoas que iam fazer negócio no 
Malawi.

 Não tardou, notificado pela ACNUR 
sobre a grave crise humanitária, o re-
gime da Frelimo através do Ministro 
dos Negócios Estrangeiros, confirmou 
a existência de refugiados moçambi-
canos no Malawi e a seguir, anunciou 
um plano de repatriamento coercivo.

Paradoxalmente, contra o reconhe-
cimento publico da existência de refu-
giados moçambicanos no Malawi, o 
Governador da Província de Tete veio 
a publico negar esse facto afirmando 
claramente que no Malawi não exis-
tiam refugiados moçambicanos, mas 
sim deslocados e disse ainda:

“Os que estão no Malawi são espo-
sas e filhos de homens armados da 
RENAMO”.

O que equivale dizer que os mo-
çambicanos considerados membros 
e familiares da RENAMO, incluindo 
mulheres e crianças não merecem as-
sistência humanitária, consideração 
do regime da Frelimo e muito menos 
o estatuto de refugiado. Este compor-
tamento

continuação da pág 4



é contrário ao 
discurso do senhor Nyusi que diz que 
no seu coração cabem todos os mo-
çambicanos.

Não assistir cidadãos refugiados é 
violação grosseira às 4 Convenções 
de Genebra de 12 de Agosto de 1949 
e dos seus Protocolos Adicionais de 
1977 e 2005, de que Moçambique é 
parte integrante.  

Das atrocidades protagonizadas 
pelas Forcas de Defesa e Segurança 
que originam a fuga de compatrio-
tas para o Malawi constam violações 
sexuais de mulheres na presença de 
maridos, pais e filhos.

O espanto e a estranheza, é o re-
gime ignorar os depoimentos dos 
refugiados feitos em plenas câmaras 
televisivas como é o caso da BBC, 
RTP-África, STV, MIRAMAR e os jor-
nais Canal de Moçambique e o Pais. 

Afinal quem, esta a dizer a verda-
de? O senhor Nyusi, o senhor Baloi 
ou o senhor Paulo Awade? Em quem 
o Povo deve confiar?   

Fica claro que este Governo é de 
facto de Maputo e não da Republica 
de Moçambique, porque se aqueles 
compatriotas não fossem do centro 

e norte do Pais a Frelimo teria tem-
pestivamente movido mundos e fun-
dos para prestar assistência humani-
tária. 

Que mensagem de paz o Presiden-
te da República quer transmitir ao 
pais e ao mundo quando diz publica-
mente:

“ O Presidente Dhlakama é um 
leão que saiu do parque para o mato 
e que deve ser abatido”! 

Não há dúvidas que esta maneira 
de pensar representa um duro golpe 
à democracia e à convivência entre 
os moçambicanos.

Como forma de resolver o diferen-
do eleitoral que opõe os moçam-
bicanos a RENAMO apresentou os 
Projectos de Lei sobre as Autarquias 
Locais e a nomeação dos Governa-
dores Provinciais que foram chum-
bados liminarmente pela Frelimo, 
alegadamente porque eram incons-
titucionais.

E nós questionamos:
Em que artigo da Constituição está 

escrito que as eleições são ganhas 
através de roubo de votos?

Onde é que a Constituição diz que 
o C.C (Conselho constitucional) pode 
manipular os votos, proclamar e va-
lidar os resultados, atribuindo vitória 
a um Partido e Candidato que perde-
ram as eleições na mesa do voto?

O maior problema de Moçambique 
é:

A Frelimo recusa de forma intran-
sigente o Estado de Direito, recusa 
eleições livres, justas e transparen-
tes, rouba votos em todas as elei-
ções.

O problema de Moçambique é a 
exclusão social.

Como solução:
• A Renamo exige a governa-

ção das 6 províncias onde ganhou.
• O Estado não deve ser pro-

priedade do partido Frelimo.
• Queremos Estado de Direito.
• O Presidente da Republica 

deve ser sincero e honesto: Quer ou 
não quer a paz?

• A RENAMO e o seu Presiden-
te estão dispostos para um diálogo 
aberto, sincero e sem cinismo com a 
presença de mediadores nacionais e 
internacionais.

Muito obrigado.
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