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COMUNICADO DE IMPRENSA

A RENAMO através de um comunicado de imprensa 
veio a público repudiar a invasão pela Polícia da República 
de Moçambique, das duas residências do Presidente 
Afonso Dhlakama e acto contínuo, da sede Nacional do 
partido, ocorrida na manhã do dia 27 do mês de Março.  

Apresentado pelo deputado da Assembleia da 
República e Membro da Comissão Política da RENAMO, 
General Ossufo Momade, o comunicado expressa 
a desaprovação do procedimento da PRM, que 
considerou de provocação do Governo da Frelimo. 
Passamos a transcrever na íntegra o seu conteúdo:

A RENAMO e Sua Excelência o Presidente Afonso Dhlakama 
comunicam a todos os seus membros, aos Simpatizantes,  
povo moçambicano e ao corpo diplomático acreditado 
em Moçambique, que a Frelimo e seu governo liderado 
por Filipe Jacinto Nyusi, estão sempre a provocar-nos. 

Hoje, dia 27.03.2016, pela manha, fomos 
surpreendidos com invasão e arrombamento pelos 
Militares da Frelimo nas duas Residências de S. 
Excia o Presidente e a Sede Nacional do Partido. 

Esta invasão e arrombamento resultou na detenção de 
2 Guardas e 20 armas do tipo AK-47, na residência Oficial 
de Sua Excelência Presidente, onde se encontra a sua 
família a Dona Rosaria Dhlakama, e na outra casa onde 

levaram 85.500 Mts destinados para a compra de víveres. 
Na Sede Nacional do partido arrombaram gabinetes de 
onde levaram 1 Computador Laptop de marca DELL, 
um valor monetário de 200.100,00Mt destinado ao 
fundo de funcionamento e 02 Armas do tipo AK -47 que 
os guardas usavam para a segurança das instalações. 

É do conhecimento de todo o povo moçambicano 
e da comunidade internacional que apadrinhou o 
Acordo Geral de Paz, que essas armas apreendidas 
pelos militares da Frelimo estavam na casa do 
Presidente da RENAMO desde Outubro de 1993 na 
sua chegada vindo de Maringué, acompanhado pela 
força das Nações Unidas, a ONUMZ, bem como pelo 
representante do Secretário-geral das Nações Unidas 
na altura Aldo Ayelo, visto que foi acordado em Roma 
que a RENAMO e Sua Excelência o Presidente, deviam 
ter a sua própria segurança para garantir sua protecção. 

Perante estes factos a pergunta é: Porque é que a 
Frelimo e seu governo, estão a levar  hoje estas armas 
que vêm contempladas no Acordo Geral de Paz? 

Perante este acontecimento, o Presidente do 
Partido RENAMO, Afonso Macacho Marceta 
Dhlakama vai reagir politicamente uma vez que 
a guerra terminou em 04 de Outubro de 1992.
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Editorial
BANDO DE ASSASSINOS, LADRÕES E 
MENTIROSOS!

Aconteceu no último domingo, por sinal da Páscoa, 
enquanto Filipe Nyusi, um cristão emergente estava 
numa das paróquias da cidade a mostrar a seu falso 
cristianismo. 

Um grupo sob comando, a mando do comandante da 
Polícia da cidade de Maputo, assaltou no último domingo 
a sede política nacional da RENAMO e as residências do 
Presidente Afonso Dhlakama. Os propósitos dos assaltos 
protagonizados pelos comandados de Bernardino Rafael, 
como se constatou era de roubar bens e valores, destruir 
patrimónios, humilhar - tais características que lembram 
o diabo, o Satanás - ao partido RENAMO, o presidente 
Afonso Dhlakama e a sua família. O assalto e pilhagem 
as residências do presidente da RENAMO e a sede do 
partido do mesmo modo que aconteceu em Outubro do 
ano passado na cidade da Beira, não são de trazer uma 
nova abordagem sobre o conceito de diálogo que a 
Frelimo vem cantando. Não há dúvidas de que a intenção 
da Frelimo  é de eliminar Afonso Dhlakama e suprimir a 
RENAMO do cenário político nacional para continuar a 
perpetuar o sofrimento dos moçambicanos. 

Porque como diz o ditado a culpa não pode morrer, 
esperamos que a RENAMO encontre uma resposta 
política adequada aos mentores destes actos, sobretudo 
aos senhores Bernardino Rafael e Júlio Jane, de modo 
a responsabilizá-los pelas suas atitudes bem como a 
servirem de exemplos. Tal como referiu o General Ossufo 
Momade, chefe do departamento de Defesa e Segurança, 
a RENAMO vai ter que encontrar uma resposta política 
adequada à altura da própria barbaridade. Mas enquanto 
isso está por vir, queremos manifestar a nossa total 
indignação e repulsa por esta forma de tratar a RENAMO, 
enquanto partido que se pretende que seja um dos pilares 
da estabilidade política - social do país, garante do 
pluralismo democrático e da Paz.

Queremos deixar um claro aviso que o país não poderá 
garantir a Paz e a estabilidade, nem terá uma boa 
governação enquanto se pretender humilhar a RENAMO e 
o seu presidente. Não nos deixaremos intimidar por acções 
de baixo nível protagonizadas por pessoas habituadas a 
viver do roubo, da fraude, da criminalidade e da corrupção. 
Sabemos que Bernardino Rafael é um incompetente que 
a todo o custo quer mostrar serviço usando a RENAMO 
como bode expiatório. Entendemos que são acções que 

visam encobrir o fracasso da própria Polícia no combate 
ao crime. Engana-se de forma grosseira quem esteja a 
pensar que haverá paz e estabilidade confiscando meia 
dúzia de armas obsoletas que são de conhecimento de 
todos de que estão nas mãos da RENAMO desde 1992, 
em detrimento de tanto material bélico em poder dos 
criminosos sobejamente identificados como sendo agentes 
e comandantes da própria Polícia. Como estão habituados 
a viver e sustentar as suas famílias com o dinheiro do crime 
organizado, não tiveram mãos à medir para em pleno 
domingo de Páscoa assaltarem uma instituição política 
legalmente constituída para apenas roubar dinheiro para 
os seus caprichos. Sim, foi muito dinheiro que roubaram. 
Daí a escusa em trazer testemunhas para o acto.

A RENAMO não vai abdicar da sua luta só porque 
um grupo de gente buçal está empenhada no rapto e 
assassinato dos seus membros ou em assaltos criminosos 
às residências dos seus dirigentes. Foi dessa maneira como 
se comportaram as ditaduras mais temidas do mundo, 
incluindo as mais recentes, como a Líbia, e o Egipto. Já 
houve ditaduras que raptavam e assassinavam opositores 
como faz a Frelimo, no Chile, na Argentina, Alemanha do 
Leste, República Centro Africana de Bokasa . Lembrem-
se do Suharto na indonésia, quantos homens armados 
tinha e como oprimia opositores? Como terminou! O Idi 
Amin no Uganda, que até comia opositores, entre outros. 
Contudo, a razão os consumiu os eliminou. 

Infelizmente a nossa gente não aprende com a história. 
Não estamos preocupados com acções que visam desviar 
a opinião pública das reais causas da tensão político-
militar. 

Pelo contrário, até que o verdadeiro caminho para um 
diálogo sério e construtivo seja encontrado, a RENAMO vai 
alargar o seu raio de vigilância e de resposta contra todos 
aqueles que já se identificaram como nossos inimigos. A 
RENAMO Continuará a lutar por um país livre de ódio, 
da intolerância e da arrogância, mas também salvo de 
criminosos como os Bernardino e Janes e companhia 
limitada. 

Para isso continuamos a lutar por uma Polícia 
republicana e purificada dos criminosos e mafiosos, cujo 
fim está próximo.

Estes actos só confirmam como o poder absoluto 
corrompe absolutamente!
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Vasco Manuel deputado da As-
sembleia da Republica propõem 
a aprovação da Revisão do Códi-
go de Execução de Penas e Me-
didas Privativas e não Privativas, 
numa intervenção feita por este 
parlamentar no passado dia 30 
de Março. Acompanhe na integra 
o discurso :

Senhora Presidente da Assembleia 
da República

Todo Protocolo Observado
Permitam-me que a partir desta 

Magna Sala, dirija uma palavra de 
apreço à Sua Excelência o Senhor Pre-
sidente da Renamo, General Afonso 
Macacho Marceta Dhlakama, pai da 
democracia, um Verdadeiro Herói e 
amante da Paz.

Senhor Presidente Afonso Dhlakama, 
receba os meus profundos e sinceros 
cumprimentos.

 À população da província do Nias-
sa, meu Círculo Eleitoral, igualmente 
endereço os meus cumprimentos, sau-
dando pela coragem ao enfrentar a má 
governação deste regime que aumenta 
galopantemente o custo de vida dos 
moçambicanos, de tal forma que nem 
o pão, alimento básico, o povo conse-
gue comprar.

Excelências,
A Revisão do código da execução de 

penas e medidas privativas e não pri-
vativas de liberdade, é um facto per-
tinente na medida em que resultara 
num instrumento há muito esperado 
pelos fazedores, executores e cultores 
do direito. Neste momento, a execução 
de penas privativas e não privativas de 
liberdade é feita na base de leis avul-

sas já por si desenquadradas com a 
actual conjuntura político-económica. 
Temos mistura de legislação resultante 
do tempo colonial e do penoso partido 
único, tempo em que não havia o Esta-
do de Direito. Bastava que o presidente 
da República Popular, discursasse para 
se transformar em Lei. Isso para dizer 
que, a Revisão deverá ser célere de for-
ma a responder ao grito popular.

A Revisão que se pretende devera 
englobar a ressocialização do cidadão 
condenado e terá que resolver a ques-
tão da superlotação das penitenciárias. 
Devera igualmente diminuir os custos 
do Estado na manutenção do sistema 
prisional incluindo a alimentação dos 
reclusos e o respeito dos direitos huma-
nos.

Por outro lado, a par de um código 
actual e moderno, a capacitação dos 
agentes penitenciários constitui uma 
das bases para atingir os objectivos 
pretendidos.

Ainda na senda da revisão do Código, 
será necessário aprovar medidas alter-
nativas a privação da liberdade que 
desencorajem a corrupção dos agentes 
penitenciários que recebem subornos 
para a libertação de reclusos. Havendo 
medidas alternativas apropriadas dei-
xaram de fazer sentido esses actos de 
corrupção e suborno. Tendo em conta 
o papel ressocializador das penas, a 
sua aplicação poderá contribuir para 
formação do recluso em várias áreas 
tais como agricultura, construção, ser-
ralharia e mecânica, para citar alguns 
exemplos.

Posto isto, na esperança de que haja 
aprovação do instrumento, apela-se a 
plenária a apreciação positiva da reso-
lução que aprova a informação sobre o 
processo da Revisão do Código de Exe-
cução de Penas de medidas Privativas e 
não Privativas de Liberdade.

Mais não disse, o meu muito obriga-
do!    

VASCO MANUEL  DEFENDE A CAPACITAÇÃO 
DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS

“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 15:00 às 16:00 horas 

Participe! 821075995 ou 840135011




