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O partido Frelimo, na provín-
cia de Gaza, é conhecido por 
inviabilizar o estabelecimento e 
desenvolvimento de outros par-
tidos políticos presentemente na 
oposição. Toda a actividade da 
oposição desenvolvida na pro-
víncia é sabotada pelos mem-
bros da Frelimo, com recurso a 
métodos violentos e selvagens. 
Eram suspeitas. Agora o Canal 
de Moçambique está na pos-
se de uma comunicação inter-
na entre estruturas do partido 
Frelimo de que se pode enten-
der o plano de discriminação 
e de atentado às outras orga-
nizações políticas com exis-
tência legal em Moçambique.

O documento em nossa pos-
se foi escrito pelo Comité de 
Zona da cidade de Chókwè. 
Está assinado pelo respecti-
vo primeiro secretário, Jorge 
João Nhacale. É dirigido ao 
Comité Provincial da Frelimo 
em Gaza, e nela manifesta-se 
preocupação “com registo de 

movimento de partidos da opo-
sição, concretamente o MDM”.

O documento dá “informa-
ção da situação política” da-
quela região. É datado de 21 
de Janeiro de 2013, por alturas 
em que o MDM instalava a sua 
sede no Chókwè, que foi os-
tensivamente vandalizada pe-
los membros da Frelimo como 
oportunamente noticiámos, 
poucos dias antes das cheias.

Proibição da abertura 
da sede

“Aos dezasseis dias do mês 
em curso (Janeiro), o MDM 
instalou-se numa zona residen-
cial no terceiro bairro “A” da 
cidade, onde alugou um imóvel, 
tipo residência na família Fe-
leciano Branco. A forma como 
foi tramitada a negociação e o 
processo de cedência do imóvel 
não acomodou os munícipes”, 
lê-se no documento que a seguir 
deixa claro que a Frelimo tentou 
persuadir a família Branco para 
que rescindisse o contrato com 

tomar medidas de correcção e 
chamada de atenção ao coman-
dante da PRM em Chókwè, 
por ter ordenado travar a van-
dalização da sede do MDM”.

A Frelimo, conclui o docu-

Numa outra comunicação do 
presidente do Conselho Munici-
pal da cidade de Chókwè, Jorge 
Samuel Maringo Macuácua, diri-
gida ao governador da província 
de Gaza, Raimundo Diomba, este 
escreveu (sic): “cumpro o dever 
de comunicar que no dia 21 de 
Janeiro, 1300 pessoas do 3º bairro 
“A” o maior bairro de Chókwè em 
representação de toda a população 
manifestou-se por ter sido acolhida 
de surpresa com uma bandeira do 
MDM sem prévio conhecimento”.

“A marcha tinha como objecti-
vo inicial persuadir a pessoa que 
arrendou a casa ao MDM para 
abortar a situação junto daque-
le partido”, lê-se no documento.

o MDM, convidando o partido 
de Daviz Simango a abandonar 
incondicionalmente o imóvel.

Pelo facto do dono do imóvel 
alugado ao MDM, segundo o 
partido Frelimo, não ter assumi-
do a advertência, este argumen-
ta que isso teria enfurecido as 
pessoas que tomaram como me-
didas de pressão a retirada do 
mastro, destruição da bandeira 
do MDM, quebra dos vidros da 
sede entre outros danos causados 
ao MDM, um dos três partidos 
com representação parlamentar.

Frelimo agastada com 
comandante da PRM pede 

que ele seja castigado

A Frelimo diz na mesma 
carta estar agastada com a 
actuação da Polícia da Re-
pública de Moçambique por 
ter dispersado os membros 
da Frelimo que estavam a 
vandalizar a sede do MDM.

Por isso repudia “veemen-
temente a atitude da Polícia” e 
apela a “quem de direito para 

mento, “considera urgente e 
necessário realizar trabalho de 
mobilização e sensibilização 
dos membros da Frelimo para 
levantar a sua moral depois 
de aterrorizada pela Polícia”.

“A manifestação resultou na 
retirada imediata do mastro e em 
seguida vasculhada a residência e 
rasgada a bandeira daquela forma-
ção, pondo fim a existência de uma 
sede e de uma bandeira hasteada 
na cidade de Chókwè”, escreveu 
também o edil de Chókwè, Jorge 
Macuácua ao governador Rai-
mundo Diomba, demonstrando 
agora inequivocamente o compor-
tamento oficial contra um partido 
da oposição, em desrespeito total 
pela Constituição da República.

Tal como o secretário da Freli-
mo naquela cidade, o presidente 
do Município de Chókwè fala de 
indignação por causa do apareci-
mento da PRM no local do vanda-

lismo, para dispersar os mani-
festantes (membros da Frelimo) 
com o uso de gás lacrimogêneo.

A vandalização da sede do 
Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM) em 
Chókwè, segundo dados apre-
sentados por este partido na 
Polícia, foi comandada pelos 
membros da Frelimo, Miguel 
Maibasse, vereador da Área 
de Urbanização e Obras Públi-
cas no Município de Chókwè, 
pelos professores Orlando 
Couve e Emílio Matusse, 
ambos da Escola Secundá-
ria de Chókwè, entre outros.

(Continua na página seguinte)

–  Jorge Macuácua, presidente do Município 
de Chókwè

“Pomos fim à existência de uma 
sede e de uma bandeira hasteada 

na cidade de Chókwè”

Na província de Gaza

Frelimo tem planos de inviabilizar 
actividades da oposição
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(Continuação da página anterior)

Enquanto isto, na cidade de 
Xai-Xai, capital da província 
de Gaza, membros da Freli-
mo inviabilizaram há dias e 
mais uma vez as actividades 
do partido Movimento De-
mocrático de Moçambique 
(MDM) naquele ponto do País.

Segundo a delegada política 
do MDM em Gaza, Judite Sitoe, 
o incidente ocorreu na manhã do 
dia 7 de Março corrente, quan-
do os membros daquela for-
mação política marchavam em 
comemoração do Quarto Ani-
versário da criação do partido.

“Num horário em que o 
MDM havia marcado a sua 
marcha para o aniversário do 

A Reportagem do Canal de 
Moçambique deslocou-se à sede 
do Comité Provincial do partido 
Frelimo em Gaza, no sentido de 

partido, deparamo-nos com 
a presença de membros da 
Frelimo no local da concen-
tração”, disse Judite Sitoe.

Segundo conta, a concen-
tração estava marcada para as 
07 horas e na hora, quando os 
membros do seu partido chega-
ram no local, este estava ocu-
pado por militantes da Frelimo, 
que se infiltraram na marcha, 
numa acção de inviabilização.

Judite Sitoe disse que quando 
o seu partido verificou a infil-
tração de membros da Frelimo, 
teria notificado à Polícia, atra-
vés do Comando Provincial da 
PRM, para intervir. Contudo, a 
resposta da Polícia, segundo a 

procurar ouvir a versão deste par-
tido no poder sobre os incidentes.

O secretário provincial para 
Mobilização, Propaganda e Or-

delegada provincial do MDM, 
foi de que a marcha deste parti-
do não podia sair do local “por-
que o comandante estava a ne-
gociar com a Frelimo para ver 
se a marcha pode ou não sair”.

Segundo Judite Sitoe, mais 
tarde, sem que a Polícia tives-
se conseguido desmobilizar os 
membros da Frelimo, o MDM te-
ria recebido as ordens da Polícia 
para arrancarem com a marcha, 
misturados com os membros da 
Frelimo que acompanhavam 
a manifestação, com garan-
tias de que nada iria acontecer.

A delegada política do MDM 

ganizações Sociais da Frelimo, 
Moisés Nhatsave, negou as acu-
sações do MDM, precisando que 
tanto durante o incidente de Xai-

-Xai, como o de Manjacaze “es-
tive fora da província de Gaza”.

Moisés Nhatsave negou tam-
bém que o seu partido tenha dado 
orientações aos seus membros 
para inviabilizarem as activida-
des políticas de outros partidos. 
Contudo confirmou a ocorrência 
do incidente envolvendo os mem-
bros do seu partido e do MDM.

Sobre o incidente Manjaca-
ze, que resultou no incêndio da 
sede distrital do MDM, e sobre 
o do Chókwè, onde foi também 
vandalizada a sede, o dirigen-
te da Frelimo na província de 
Gaza disse: “No caso de Man-
jacaze, também posso dizer que 
eu estava fora da província, por 
isso não pude acompanhar a si-
tuação”. Acrescentou que “o que 
temos transmitido aos nossos 
membros é que a Frelimo é por 
uma cultura de Paz e de unida-
de, porque há espaço para todos 
poderem fazer o seu trabalho”.

Moisés Nhatsave disse ain-
da que “no caso de Chókwè o 
próprio MDM foi tentar instalar 
a sua sede numa zona residen-

em Gaza disse em conferência 
de Imprensa que no decurso da 
marcha, “os membros da Fre-
limo começaram a agredir os 
membros do MDM”, tendo um 
deles ficado ferido, situação que 
obrigou a interrupção da marcha.

Com as agressões, a marcha 
foi interrompida por ordens da 
Polícia, através do oficial que 
dirigia a equipa policial, isso 
“porque o comandante esta-
va a negociar com a Frelimo”.

“A Frelimo alegava que o 
MDM não informou à Frelimo 
de que iria se manifestar, por 
isso estava a proteger a cida-

Na mesma Conferência de 
Imprensa da tarde da quarta-
-feira da semana passada, a 
delegada do MDM denunciou 
que a sede distrital do seu par-
tido no distrito de Manjaca-
ze, também na província de 
Gaza, foi incendiada na se-
mana anterior, por alegados 
membros do partido Frelimo.

Ainda no distrito de Manjaca-

cial. A população local, sabendo 
que naquela zona nunca houve 
e nem deve ser instalada a sede 
de um partido, então ficaram in-
dignados em como é que apare-
ce aqui uma sede de um partido 
da oposição sem conhecimento, 
enquanto é um bairro residen-
cial” referiu o nosso Nhatsave.

“O que se sabe é que as se-
des dos partidos localizam-
-se nas sedes das cidades e é 
lá onde devia o MDM estar. 
Dai o facto de a própria popu-
lação local e até as estruturas 
ficaram surpreendidas”, disse.

Questionado sobre a presença 
do vereador Miguel Maibasse, do 
Município de Chókwè, no grupo 
que vandalizou a sede do MDM, 
Nhatsave disse: “não posso con-
firmar porque não lhe vi e nem 
conheço bem o tal vereador que 
o senhor jornalista está a referir”.

O incidente de Xai-Xai é o 
terceiro na província de Gaza en-
volvendo membros da Frelimo e 
dos MDM, desde começo deste 
ano. (Canal de Moçambique)

de de Xai-Xai. Obrigavam-nos 
que fossemos levar os docu-
mentos que comprovassem 
que a marcha tinha sido comu-
nicada e autorizada pelas au-
toridades”, disse Judite Sitoe, 
adiantando que “o MDM fez 
o que podia para comprovar”.

A caravana da Frelimo, se-
gundo consta, era orientada 
por um fiscal da Associação 
dos Transportadores de Gaza 
(ASTROGAZA), José Cossa, 
mais conhecido por Papaia-
ne, membros do secretaria-
do da Frelimo, da OMM, da 
OJM, na cidade de Xai-Xai.

ze, José Mucavele, membro do 
MDM que exerce a actividade 
de vendedor ambulante na vila 
sede do distrito, foi algemado 
pela PRM acusado de não ter 
licença que o autoriza a vender. 
O MDM, na pessoa da delegada 
provincial em Gaza, relaciona a 
detenção daquele cidadão com 
o facto de ser conhecido com 
sendo membro daquele partido.

Frelimo nega estar a inviabilizar o MDM

Sede da delegação distrital 
do MDM em Manjacaze 

incendiada

Membros da Frelimo inviabilizam marcha do MDM


