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Destaques

  Adelino Timóteo e 
  Fernando   Veloso, na Beira

Os sinais que nos chegam da 
Gorongosa são cada vez mais 
claros. Pode estar iminente um 
ataque das forças de defesa e 
segurança ao quartel general 
da Renamo, em Sadjundjira, 
na Gorongosa. Do local onde 
se encontra a residir o líder 
da Renamo, Afonso Dhlaka-
ma, chegam-nos informações 
de que neste momento não há 
qualquer comunicação com 
o exterior, pois as forças de 
defesa e segurança estão a in-
viabilizar o acesso de pessoas 
e bens a todas as viaturas que 
suspeitem que sejam da Rena-
mo. Até mesmo a deputados 
da Assembleia da Repúbli-
ca, pela Renamo a circula-
ção estava nesta terça-feira 
a ser impedida pela Polícia.  

A Polícia está a bloquear a 
entrada de viaturas, a impe-
dir a entrada de comida com-
prada na Vila da Gorongosa.

Também não está a permitir a 
saída de qualquer elemento da 
Renamo da zona de Vunduzi.

Embora não haja nenhuma 
confirmação oficial sobre um 
eventual ataque ao quartel da 
“perdiz”, nesta terça-feira o 
nervosismo da parte da Re-
namo em Sofala prenuncia-
va que os actos de execu-
ção poderão estar em curso. 

Com o isolamento de 
Dhlakama “o diálogo pode 
estar em risco e o desfecho 
final torna-se absolutamente 
imprevisível”. Até se admite 
em certos círculos militares 
da esfera da Renamo que o 
conflito possa estender-se à 
capital do país como forma de 
retaliação ao que estão a fazer 

na Gorongosa ao líder da Re-
namo e seus correligionários.  

“Nenhum carro que está 
no quartel-general pode sair, 
como não deixam entrar o 
que leva comida para o quar-
tel”, afirmou nesta terça-
-feira ao Canal de Moçam-
bique Isac Zeca Mulusar, 
delegado político distrital 
da Renamo na Gorongosa.

 Depois do ataque de forças 
governamentais a uma suposta 
base da Renamo, em Mango-
monhe, na localidade de Pan-
ja, em Muxúnguè, distrito de 
Chibabava, no último sábado, 
tema abordado noutras peças 
desta edição, os comandantes 
operacionais da “Renamo” re-
ceiam que possa estar iminente 
um ataque ao “quartel-general” 
da Renamo, em Sadjundjira.

Na última segunda-feira, 
José Pacheco, o negociador-

-chefe do Governo nas con-
versações com a Renamo, 
afirmou que o ataque Mango-
monhe onde se encontravam 
os elementos da Renamo vi-
sava recolher as armas que se 
encontram na posse daqueles 
guerrilheiros que atacaram 
viaturas no dia 21 passado ac-
ção de que resultou a morte 
de duas pessoas e ferimentos 
graves e ligeiros em outras 
três, entre elas uma criança de 
apenas duas semanas de vida.

Embora Pacheco não te-
nha avançado nada sobre a 
iminência de eventual ata-
que a Sadjundjira, a coloca-
ção pelo presidente da Re-
pública, Armando Guebuza, 
do ponto prévio na mesa das 
negociações que obrigue in-
condicionalmente a Renamo 
a desmilitarizar-se constitui 
uma imposição que a “per-

diz” parece não estar dispos-
ta a aceitar imediatamente. 

Ainda no último domingo 
o porta-voz da Presidência 
da República, Edson Macuá-
cua, afirmava à comunicação 
social de que o presidente da 
República era “intransigente 
em relação a este ponto” – 
desmilitarização da Renamo.

Aquando do empossamento 
do chefe do Estado Maior das 
FADM, o presidente da Re-
pública, Armando Guebu¬za, 
disse que a paz e a soberania 
do país não podem ser coloca-
das em questão por um grupo 
de pessoas que não pretende 
aderir à cultura do diálogo. 
Entretanto este procedimen-
to do Governo de promover 
o isolamento Dhlakama e dos 
homens da sua segurança na 
Gorongosa está a ser visto 
como uma acção de intolerân-
cia. A persistir a situação tudo 
leva a crer que dela possa re-
sultar uma catástrofe humana 
cujas proporções podem ul-
trapassar a Gorongosa e mais 
concretamente Sadjundjira.

Da parte do chefe da Mo-
bilização da Renamo em So-
fala, Horácio Pedro Calavete, 
os ânimos estavam bastante 
exaltados na última terça-feira 
(09 de Julho). “Recebi tele-
fonema de que há carros que 
estão retidos à entrada de Vun-
duzi, na Gorongosa. A Polícia 
proibiu a entrada dos mesmos. 
Mandam regressar todos os 
carros da Renamo. Falei com 
o Comandante provincial da 
Polícia, que me disse que to-
mou nota e iria desbloquear, 
mas não tratou de nada. Isso 
começou na semana passa-
da”, disse Calavete. Parou e 
agora voltou a ser como era. 
Só esteja interrompido o blo-
queio enquanto na zona an-
daram muitos jornalistas e 
missões de “facilitadores” 

Entrada de militantes e viaturas está a ser impedido, desde esta terça-feira, por forças 
governamentais, no controlo da Vila da Gorongosa, na estrada para “Cavalo”

(Continua na página seguinte)

“Se eu sair para Maputo e os periquitos da Frelimo se aproximarem uns quilómetros 
mais, daqui, vai haver tiroteio. É o fim da paz em Moçambique. Garanto. Isso vai 

generalizar-se nas onze províncias.” – Afonso Dhlakama

Sadjundjira cercada e com acesso vedado

Apertado cerco a Dhlakama
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O líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, recebeu no último 
domingo, em Sadjundjira, dois 
“facilitadores” que têm estado a 
servir entre o presidente da Re-
pública Armando Guebuza e o lí-
der da Renamo, respectivamente 
o bispo dos pequenos Libombos, 
Dom Dinis Sengulane (da Igreja 
Anglicana) e o reitor da “A Po-
litécnica”, Lourenço do Rosário.

O líder da Renamo, Afon-
so Dhlakama, mostra-se opti-
mista no que tange ao alcance 
da paz, que segundo ele foi 
interrompida pela Frelimo.

Lourenço do Rosário e 
Dom Sengulane são facili-
tadores na perspectiva de se 
ultrapassar o diferendo en-
tre a Renamo e o Governo.

Dhlakama afirmou que o 
encontro com os facilitado-
res que vivem em Maputo vi-
sava transmitir as preocupa-
ções da Renamo, segundo as 
quais “o Acordo Geral de Paz 
é coxo porque nós cumprimos 
e os outros não cumpriram”.

“Os facilitadores disseram 
que Armando Guebuza quer um 
acordo sério, mas nós pergun-
tamos: será que o Governo que 
não cumpriu o AGP  apadrinha-
do pela comunidade internacio-
nal e as Nações Unidas? Será 
que Guebuza irá assinar acordo 
com Dhlakama que será cum-
prido por Guebuza? Nós somos 
pela paz. Durante vinte anos 
fomos atacados e não respon-
demos. Mesmo o incidente de 
Muxúnguè é uma pequena coi-
sa. Os desacatos de Muxúnguè 
surgem porque a Frelimo atacou 
os nossos desmobilizados que 
viviam na nossa sede, naquela 

e do Observatório Eleitoral.

Filha de Dhlakama retida

A filha do presidente da Re-
namo está retida na Vila da 
Gorongosa. Não pode entrar. 
Outras pessoas fieis ao parti-
do também não podem entrar, 
conforme avançou Calavete.

Calavete detalhou aquilo 
que tem sido os procedimen-
tos dos agentes da lei e ordem 
neste assunto. “Identificado 

região. Ele saíram de lá porque 
a Frelimo atacou-os e eles fo-
ram viver na zona de Pandja. 
No sábado agentes da Polícia 
foram a Pandja atacar os nossos 
desmobilizados. Estes, quando 
os viram a chegar, saíram para 
uns quinhentos metros do lo-
cal onde estavam os polícias. 
Emboscaram-nos e houve mor-
tos e feridos. Não sei quantos. A 
Frelimo, quando há vítimas civis 
publicita, mas neste caso es-
condeu. Quando são FADM ou 
Polícia podem morrer quarenta 
ou noventa, eles nada dizem.”

Ainda segundo Dhlakama, 
ambulâncias foram vistas a 
transportar feridos para o hos-
pital de Muxúnguè. “Quero ma-
nifestar a minha preocupação. 
Quando é uma situação na estra-
da eles gritam, mas eles estão à 
procura de onde está a Renamo 
para atacar. Ainda hoje (domin-
go) elementos das FADM foram 
às imediações do local onde 
estão aquartelados os nossos 
elementos, para buscar os cole-
gas mortos. Eles perguntaram o 
que poderiam fazer. Eu respon-
di, vocês são militares, sabem o 
que fazer. Quem não quer a paz 
e usa os meios de comunicação 
social para fazer propaganda é 
a Frelimo. Se tivesse sido uma 
acção da Renamo estariam agora 
(domingo) a telefonarem-me. O 
comandante da Polícia da Re-
pública de Moçambique disse 
que houve confrontos e que do 
lado da Renamo ninguém mor-
reu. Como é que ele sabe que do 
lado da Renamo ninguém mor-
reu? Ele não sabe o que dizia”.

O líder da “perdiz” afirmou 
aos jornalistas que incumbiu 

que é membro da Renamo, 
tem alguma ligação com a 
Renamo, nem de mota nem 
de carro pode entrar na base 
da Renamo. Mesmo deputa-
dos da Renamo não podem 
entrar. Os deputados e dele-
gados políticos da Zambézia, 
Abdala Ossifo Ibraimo, e Hi-
lário White, do Niassa, estão 
retidos na Vila da Gorongosa, 
sem qualquer possibilidade de 
alcançarem Sadjundjira.  Eles 
se fazem transportar de car-

os facilitadores no sentido de 
apelar ao presidente Guebu-
za sobre o facto de não haver 
necessidade para se promover 
ataques, porque as armas “não 
são para se brincar”. “Quando 
alguém tem arma e vê o outro 
a atacar não fica de braços cru-
zados. Eu não sou comandante 
da Renamo em Muxúnguè, sou 
um líder político. Os militares 
poderão ficar chateados, esco-
lher um alvo e rebentarem. Isso 
é triste. Os militares da Renamo 
já sabiam deste ataque, pois os 
elementos das FADM saíram 
à zero hora para atacar no seu 
quartel. Não há nada que aque-
les miúdos das FADM podem 
fazer aos militares da Renamo”.

A  Polícia comunicou que 
destruiu cinquenta e três caba-
nas dos elementos da Renamo, 
ao que Dhlakama afirmou ter 
ocorrido a quinhentos metros 
dos soldados da Renamo que de-
cidiram dar uma lição aos mes-
mos, disparando contra os mes-
mos. O que resultou em mortes.

Afonso Dhlakama disse no 
entanto que Sengulane e Lou-
renço Rosário desempenham 
funções de facilitadores deste 
processo entre o Governo e a 
Renamo. “Eles são facilitado-
res. Isso significa que eles têm 
levado nossas mensagens para 
o Governo e mensagens do Go-
verno para a Renamo”, clarifi-
cou o líder do segundo partido 
da oposição parlamentar no país, 
que disse ter-lhes comunicado 
da sua disposição de encontrar-
-se com o presidente da Repú-
blica, mas numa situação em 
que haja segurança para a sua 
pessoa. “Não se trata de uma 

ros do estado com símbolos 
da República. Que polícia é 
essa que não respeita a imuni-
dade?”, perguntou Calavete.

Tentativas no sentido de 
auscultarmos o comandante 
provincial da PRM em Sofala, 
Joaquim Nido, resultaram in-
frutíferas, pois tinha o telemó-
vel fora de serviço. Contactá-
mos o porta-voz da PRM em 
Sofala, Mateus Mazibe, que 
disse não ser a pessoa indi-
cada para falar desse assunto.

condição, mas de uma regra”.
“Se vocês tomarem os vossos 

carros, não sigam via Vunduzi, 
sigam a via Casa Banana, antiga 
base da Renamo. Irão ver todas as 
posições montadas, mesmo aqui 
no rio, quase a dezanove quiló-
metros daqui, montaram uma 
posição. Montaram posições na 
pista de Kangantole,  cruzamen-
to de Piro, em Mutondo, Muera, 
até chegar na vila da Gorongosa. 
As mesmas visam confinar-nos 
aqui. É uma brincadeira. Eu não 
roubei. Não estou a ser procu-
rado pela justiça moçambicana. 
Aquilo é um abuso de confiança. 
Mesmo os nossos carros quan-
do saem daqui são revistados. 
Mas não estamos a dar ênfase a 
isso, pois quando perguntamos 
Armando Guebuza o que estão 
a fazer diz que estão a prote-
ger um elemento do Conselho 
do Estado. Alguma vez a Fre-
limo quer proteger-me a mim?

Sobre as exigências da Rena-
mo nas negociações que correm 
em Maputo, Dhlakama afir-
mou que queremos que tratem 
primeiro da Lei Eleitoral. Não 
é apenas a paridade. Paridade 
sim, partidos no STAE, na con-
dução do recenseamento elei-
toral. As trocas de nomes, dos 
cadernos acontecem no STAE 
porque é apenas a Frelimo que 
está lá. Nós queremos desparti-
darizar o STAE e a CNE, porque 
quando encontrarem técnicos 
nem que seja de partidos não é 
partidarizar, é despartidarizar”. 

“O que falamos com os faci-
litadores é sobre a agenda do 
encontro e o local, porque eu 
não posso dizer o local, senão 
vão dizer que estou a impor, 

nem se pode traduzir em aper-
to de mão, para não acontecer 
o que se passou em Nampula”.

“Os periquitos da Frelimo”

 “Maputo é parte de Moçam-
bique, mas se eu disser que não 
posso lá ir hão-de dizer que sus-
peito que querem matar-me. A 
minha ida a Maputo é para pre-
servar a paz. Veja, se eu sair para 
Maputo, os periquitos da Frelimo 
se aproximarem uns quilómetros 
mais daqui, vai haver tiroteio. É 
o fim da paz em Moçambique. 
Garanto. Isso vai generalizar-se 
nas onze províncias. A situação 
não é de não ir a Maputo, mas, 
sim, de ir a Maputo e deixar a 
situação no terreno como está, 
pois na minha ausência os âni-
mos podem exacerbar-se entre 
os meus militares e estes deci-
direm que se fomos provocados 
e o Dhlakama não está vamos 
responder”, disse Dhlakama.

Acrescentou ainda que “estas 
tropas (NR: do governo) estão 
aqui para qualquer coisa. Não 
nasceram aqui, nem estão per-
manentemente nos quarteis. Se 
vieram aqui tinham um objecti-
vo. Ou de atacar ou de assassinar-
-me. Daí podem não ser retiradas 
antes de cumprirem o plano. Ain-
da bem, se vierem a dizer isso. 
Então eu tenho a minha equipa 
que está a negociar e o presi-
dente da República tem a equipa 
dele e não haverá o encontro”.

Quanto à prisão de Jeróni-
mo Malagueta, afirmou que 
“passou-me o mesmo quando 
prendem os nossos membros. 
Ele não praticou nenhum cri-
me”. (Canal de Moçambique)

–  Afonso Dhlakama

(Continuação da página anterior)

“Estas tropas (do governo) estão aqui para qualquer coisa. Não nasceram aqui, nem estão 
permanentemente nos quarteis. Se vieram aqui tinham um objectivo. Ou de atacar ou de 

assassinar-me. Daí podem não ser retiradas antes de cumprirem o plano.”

“Pode ser que haja um plano para assassinar-me”
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Afonso Dhlakama, líder da Renamo

(Continua na página seguinte)

Se for a encontro com Guebuza, em Maputo, enquanto 
Gorongosa não for desmilitarizada

Líder da Renamo diz que os problemas ficarão 
sanados de um dia para o outro logo que seja 

revisto o Pacote Eleitoral
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  Fernando Veloso

O presidente da Renamo, 
Afonso Dhlakama, convidou a 
imprensa para Sadjundjira (dia 
03 de Julho), no sopé na Serra 
da Gorongosa, e reafirmou que 
está disposto a encontrar-se com 
o presidente da República, Ar-
mando Guebuza, mas não em 
Maputo, por temer que na sua 
ausência possa haver distúrbios 
no seu reduto, entre homens que 
lhe são leais e forças para-milita-
res da Polícia (FIR) que o estão 
a cercar desde que, em Outubro 
do ano passado, foi estabelecer-
-se no local onde hoje se encon-
tra a residir. (Veja outra peça 
sobre este tema nesta edição)

Militares das Forças Arma-
das de Defesa de Moçambique 
(FADM) estão agora posiciona-
dos na Gorongosa envolvidos no 
contencioso que dura desde que 
a FIR, sem mandato judicial, 
assaltou a sede política distrital 
da Renamo, em Muxúnguè, na 
Estrada Nacional N1, a cerca de 
cem quilómetros a norte do Rio 
Save, no dia 03 de Abril último.

A Conferência de Imprensa 
concedida por Afonso Dhlaka-
ma foi na quarta-feira, dia 03 
de Julho, na antiga “Base Ca-
valo”, em Sadjundjira, Posto 
Administrativo de Vunduzi, 
província de Sofala, que dista da 
Vila sede do distrito da Goron-
gosa cerca de 35 quilómetros. 

Dhlakama disse na altura que 
estaria disposto a ir a Maputo se 
Guebuza ordenasse a desmilita-
rização imediata da Gorongosa. 
Disse ainda que caso isso não su-
ceda está disposto a encontrar-se 
com o presidente da República 
na Vila da Gorongosa ou noutro 
local qualquer nem que seja num 
espaço no meio de uma floresta.

O líder da Renamo reafirmou 

ainda o seu compromisso com 
a Paz e fez questão de aludir 
que o país não está em guerra.

Dhlakama assegurou tam-
bém, categoricamente, que se o 
Pacote Eleitoral for revisto nos 
termos que a Renamo deseja “os 
problemas acabam hoje mes-
mo” e o resto dos pontos poderá 
ser discutido com mais calma.

O presidente da Renamo as-
sumiu que os ataques entre o 
Save e Muxúnguè, na Estrada 
Nacional N1, na zona de Ri-
pempe, foram feitos pela Rena-
mo. Esses ataques começaram 
depois do brigadeiro Jerónimo 
Malagueta ter dado uma confe-
rência de imprensa em Maputo a 
aconselhar que não se circulas-
se do Save para cima porque a 
Renamo iria alargar o perímetro 
de segurança do seu líder. Disse 
isso porque se começou a ver o 
cerco a apertar a Sadjundjira.

Na conferência de Imprensa 
do dia 03 do corrente, Afonso 
Dhlakama disse também que a 
Renamo não ataca alvos civis se 
estes não estiverem misturados 
com forças policiais e militares 
das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique, que agora têm 

como chefe do Estado-Maior Ge-
neral, o general Graça Chongo. 

A conferência de imprensa do 
dia 03 de Julho ocorreu depois de 
Afonso Dhlakama se ter reunido 
com uma delegação do Obser-
vatório Eleitoral, presidido pelo 
Bispo metodista, Dinis Matsolo.

Antes de ir a Sadjundjira o 
Observatório Eleitoral disse ter 
estado reunido com o presiden-
te da República, em Maputo.

A resposta de Dhlakama ao 
chefe de Estado, segundo o 
Observatório Eleitoral, iria ser 
transmitida a Guebuza no re-
gresso a Maputo, mas Dhlaka-
ma fez questão de informar 
que tem estado a usar outros 
canais para se comunicar com 
o presidente da República.

Nunca mais de ouviu fa-
lar do Observatório Elei-
toral desde o seu regres-
so de Sadjundjira de onde 
terão saído sem algo substancial.

Os outros canais de que fala 
Dhlakama não foram revela-
dos, mas no último domingo 
o Bispo anglicano Dinis Sen-
gulani e o Professor Lourenço 

Dhlakama teme que 
seus homens retaliem 
ataque a Sadjundjira
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(Continuação da página anterior)

  André Mulungo

Os partidos políticos da oposi-
ção extraparlamentar mantiveram 
esta segunda-feira (08 de Julho) 
encontro com o chefe de Estado 
moçambicano, Armando Guebu-
za, e no fim anunciaram ter exi-
gido ao presidente a retirada das 
pré-condições que o Governo 
coloca para se poder avançar no 
diálogo e manter encontro frente-
-a-frente  com o líder da Renamo.

O “ponto prévio” em causa é a 
exigência do Governo de “desmi-
litarização (imediata) da Renamo”. 
Está a contribuir para obstruir o di-
álogo em curso, entre as partes. A 
Renamo mantém homens armados 
da segurança dos seus quadros des-

de o Acordo Geral de Paz. Nunca 
quebraram o compromisso de paz 
até que o Governo atacou a sede 
política da Renamo em Muxúnguè 
no dia 03 de Abril. Depois desse 
ataque a Renamo retaliou. Atacou 
o quartel da FIR que os atacou e 
matou quatro agentes e feriu 13.

O encontro entre os extrapar-
lamentares e o chefe de Estado 
foi à porta fechada e teve lugar 
na presidência da República. 
Os “extraparlamentares” enten-
dem que a colocação de pontos 
prévios pode pôr em risco o di-
álogo e “mergulhar o País numa 
situação de insustentabilidade”.

“As pré-condições não aju-
dam em nada para aquilo que os 
moçambicanos almejam”, disse 

Miguel Mabote em representa-
ção de todos os extraparlamen-
tares que estiveram com o PR.

Os partidos “extraparlamenta-
res” que estiveram com Guebuza 
dizem ter solicitado encontro seme-
lhante com o líder da Renamo, do 
qual aguardam a confirmação para 
se deslocarem a Sadjundjira, onde 
o líder da Renamo está baseado.

“Deve ser em Maputo e no 
quadro do Estado de Direito 

Democrático”

Falando em nome do presiden-
te da República, Edson Macuá-
cua deixou claro, após o encontro 
do chefe de Estado com os “ex-
traparlamentares”, que está fora 

de hipótese, da parte do Gover-
no, a possibilidade de Guebuza 
sair de Maputo para encontrar-se 
com Dhlakama na Gorongosa.

“O diálogo deve ser em Maputo 
e no quadro do Estado de Direito 
Democrático”, disse Macuácua. 

Observatório Eleitoral apresenta 
relatório de Sadjundjira 

O Observatório Eleitoral, que a se-
mana passada esteve reunido com 
o líder da Renamo em Sadjundjira, 
apresentou nesta terça-feira em Ma-
puto o relatório deste encontro ao 
chefe de Estado, Armando Guebuza.

Do relatório apresentado a Ar-
mando Guebuza, constam as já 
conhecidas reivindicações da 

Renamo sobre a revisão do Pa-
cote Eleitoral, a despartidariza-
ção do Estado, a paridade nos 
órgãos eleitorais, entre outras.

O Observatório Eleitoral (OE) 
é uma organização da sociedade 
civil que congrega académicos e 
religiosos que se dedica à fisca-
lização da transparência nos pro-
cessos eleitorais. Neste momento, 
o OE desempenha o papel de me-
diador da tensão político-militar 
entre o Governo e a Renamo.

O porta-voz do Presidente da Re-
pública, Edson Macuácua, disse que 
o chefe de Estado mostrou-se feliz 
com o trabalho do OE, ao mesmo 
tempo que mostra disponibilidade 
para o diálogo com Afonso Dhlaka-
ma. (Canal de Moçambique)

Extraparlamentares e OE reúnem-se 
com Guebuza

publicidade

do Rosário, reitor de “A Poli-
técnica”, estiveram em Sad-
jundjira a conversar com o lí-
der da Renamo na qualidade 

de “facilitadores” do diálogo.
Na primeira conferência de 

Imprensa de Afonso Dhlakama, 
em Sadjundjira, a 10 de Abril, o 

líder da Renamo disse que esta-
va a usar a intermediação do pro-
fessor Lourenço do Rosário no 
diálogo com Armando Guebuza.

Numa outra peça nesta edi-
ção fazemos referência às de-
clarações de Afonso Dhlakama 
depois do encontro com os “fa-

cilitadores”, no último domin-
go. (Canal de Moçambique) 
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  Bernardo Álvaro

O Governo, “da Frelimo”, e 
a Renamo já se reuniram dez 
(10) vezes desde que o governo 
abriu as hostilidades bélicas em 
Muxúnguè ao atacar (a 03 de 
Abril de 2013) a sede política 
distrital da Renamo e esta reta-
liou, com um estrondo ataque ao 
quartel local da Polícia (FIR). 
Mas continuam sem se enten-
derem. Já houve nove sessões 
ordinárias e uma extraordinária.

No terreno, entretanto, como 
damos conta nesta edição, suce-
dem-se ocorrências de carácter 
militar que fazem com que o 
trânsito de pessoas e bens en-
tre o Sul, o Centro e o Norte 
do País continue condicionado 
e paralelamente já se come-
ce a sentir o agravamento dos 
preços a sul, centro e norte do 
país de produtos nacionais, por 
causa do conflito que assumiu 
as maiores proporções militares 
desde o fim da guerra civil, há 
cerca de vinte anos. Reunidos 
na quinta-feira (04 de Julho) em 
primeira sessão extraordinária, 
a nona do total de sessões entre 
o Governo e a Renamo, desta 
feita a pedido do executivo, vol-
tou-se a cantar o mesmo refrão 
que dura há quatro semanas: 

“impasse”. As duas delegações, 
mais uma vez, não chegaram a 
entendimento nos três pontos 
que estavam em cima da mesa.

Para a sessão extraordinária, 
o Governo levou três pontos, 
nomeadamente a “desmilitari-
zação da Renamo; a confirma-
ção da data do encontro entre 
os presidentes Armando Gue-
buza e Afonso Dhlakama; e a 
conclusão das actas penden-
tes nas sessões anteriores”.

Em Conferência de Impren-
sa à saída do encontro, o che-
fe da delegação da Renamo, 
o deputado e jurista Saimone 
Macuiana, anunciou: “Realizá-
mos uma sessão extraordinária 
a pedido do Governo, pensan-
do que vínhamos adoptar os 
documentos e assinar as actas 
pendentes”, mas “surpreenden-
temente, o Governo veio reafir-
mar o que sempre vem dizendo, 
que não adopta o documento 
dos pontos apresentados pela 
Renamo sobre a legislação elei-
toral que deve ser submetido 
à Assembleia da República”.

Assembleia da República

A Assembleia da Repúbli-
ca deverá reunir-se em Agosto 
próximo em sessão extraor-

dinária, com oito pontos na 
agenda, o oitavo dos quais 
a revisão do Pacote Eleito-
ral proposto pela Renamo.

O próprio executivo já deu a 
entender que os conteúdos do 
documento são consensuais por 
serem “claros, urgentes, oportu-
nos e relevantes”, mas continua 
a negar adoptar o documento 
como exige a Renamo. O Go-
verno quer que a Renamo o leve 
ao Parlamento por sua exclusi-
va iniciativa, e a Renamo teme 
que a bancada da Frelimo use a 
maioria para chumbar a revisão 
do Pacote Eleitoral. Exige por 
isso garantias e quer que o Go-
verno também seja subscritor 
do compromisso a levar ao Par-
lamento tendo em conta que o 
governo e a bancada maioritária 
dependem do partido Frelimo 
e o chefe de estado é simulta-
neamente chefe do Governo e 
presidente do partido que tem a 
maioria parlamentar qualificada.

A Renamo exige sobretu-
do a paridade da represen-
tação dos partidos na CNE.

A Renamo quer também estar 
representada no STAE aos mais 
diversos níveis e em paridade.

No diálogo em curso, ape-
sar de já ter havido 10 sessões 
“As actas não foram assinadas”. 

“Só podemos assinar as actas 
depois de adoptados os docu-
mentos”, sublinhou Macuiana, 
chefe da delegação da Renamo. 

 
Encontro 

Guebuza-Dhlakama

Sobre o segundo ponto da 
“extraordinária”, relativo ao 
encontro entre o presidente da 
República, Armando Guebu-
za, (que é chefe do Governo 
e presidente do maior partido 
com representação parlamen-
tar), e o presidente da Renamo, 
Afonso Dhlakama, o negocia-
dor da Renamo disse que a sua 
delegação informou o Governo 
da disponibilidade imediata do 
líder da Renamo em encontrar-
-se com o chefe de Estado mo-
çambicano em Maputo, desde 
que o Governo mande retirar 
as Forças de Defesa e Segu-
rança que cercam o local onde 
se encontra o dirigente des-
te partido no sopé da serra da 
Gorongosa, em Sadjundjira, 
província de Sofala. A mesma 
resposta que Dhlakama dera 
através Imprensa, na Gorongo-
sa, como referimos nesta edição.

Segundo Macuiana, outra hi-
pótese colocada pela Renamo, 
para o encontro imediato caso 
o Governo não aceite a retira-
da das forças militares e para-
militares no perímetro exigido 
pela “Perdiz”, seria a reunião 
acontecer na vila de Gorongo-
sa, a 35 Kms de Sadjundjira.

“A Renamo informou a dis-
ponibilidade imediata do seu 
presidente em encontrar-se 
com o presidente da Repú-
blica, para a salvaguarda dos 
superiores interesses do Povo 
moçambicano. Tudo agora de-
pende do Governo. Queremos 
aqui reafirmar a disponibilidade 
do presidente da Renamo em 
encontrar-se com o PR mesmo 
em Maputo, e para nós que-
remos uma dessas propostas 
que colocamos, a funcionar”, 

afirmou Saimone Macuiana.
Acerca da desmilitarização 

dos homens da Renamo que 
está sendo exigida pelo Gover-
no, o chefe da delegação do 
partido de Afonso Dhlakama 
disse que “a Renamo não nega 
discutir o assunto, mas coloca 
a questão de isso ser tratado 
como matéria do segundo pon-
to (da agenda do Diálogo em 
curso aprovada logo no inicio 
das conversações) referente às 
Forças de Defesa e Segurança 
quando chegar o momento e não 
antes do primeiro ponto sobre o 
Pacote Eleitoral ter desfecho”.

“Renamo tem exigências 
desajustadas” – diz José 

Pacheco

Ainda em conferência de 
Imprensa à saída da sessão 
extraordinária, o chefe da de-
legação governamental, o mi-
nistro da Agricultura, José Pa-
checo, afirmou que o Governo 
não se sujeitou a submeter-
-se às exigências da Renamo.

“Acabamos de sair de uma 
ronda extraordinária de diálogo 
entre o Governo e a Renamo. 
O Governo remeteu uma carta 
com três pontos que deviam ser 
discutidos, nomeadamente des-
militarização da Renamo, a con-
firmação da data e o início dos 
preparativos do encontro entre 
o presidente Armando Guebuza 
e o líder da Renamo esta sema-
na e a conclusão das actas pen-
dentes nas sessões anteriores”, 
começou por dizer o ministro 
Pacheco. Prosseguindo, disse 
que “sobre o desarmamento da 
Renamo, a delegação da Rena-
mo ensaiou ignorar, alegando 
que deve ser discutida essa ma-
téria no segundo ponto sobre as 
Forças de Defesa e Segurança”. 

“Em relação ao encontro en-
tre o presidente da República e 
o presidente da Renamo, inicial-

Depois de 10 rondas de diálogo

Governo e Renamo continuam a não 
se entenderem

Impasse persistiu na primeira extraordinária e na nona ordinária

Governo recusa tanto a retirada das Forças de Defesa e Segurança da Gorongosa como a ideia do chefe 
de Estado deslocar-se à Gorongosa para se encontrar com o presidente da Renamo. “São exigências 

desajustadas”, disse José Pacheco, chefe da delegação incumbida por Armando Guebuza
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mente a Renamo dizia que não 
vinha para tratar deste assunto, 
não obstante a carta que manda-
mos, mas acabou dizendo que o 
seu presidente está disponível a 
encontrar-se com o PR, impon-
do como condição a retirada das 
Forças de Defesa e Segurança 
da Gorongosa se for o caso para 
o líder da Renamo se deslocar 
a Maputo ou o presidente da 
República ir à vila da Gorongo-
sa, se o executivo não aceitar a 
remoção das forças militares na 
Gorongosa, o que achamos uma 
imposição desajustada e disse-

mos se Renamo quiser diálogo 
tem que ser em Maputo”, acres-
centou o enviado de Guebuza.

Para o Governo, ainda de 
acordo com José Pacheco, as 
forças de segurança estaciona-
das na Gorongosa visam ga-
rantir a segurança de pessoas e 
bens. Essas forças, no entanto, 
nunca estiveram estacionadas 
na Gorongosa antes do conflito 
ter sido despoletado em Mu-
xúnguè, pela Polícia (FIR) por 
ordem do Governo como assu-
miu em declarações ao Canal 
de Moçambique o administra-

dor do distrito de Chibabava, 
a 04 de Abril. Desde que as 
forças armadas e policiais fo-
ram reforçadas e estacionadas 
na Gorongosa alterou-se a se-
gurança na N1, facto esse que 
se comprova com outra notícia 
que damos nesta edição sobre 
um assalto perpetrado por mi-
litares das FADM contra via-
turas civis em Nhamapanza.

Por outro lado, o negociador-
-chefe do Governo admitiu a 
existência de divergências acer-
ca das conclusões contidas na 
acta da quinta e sexta sessões, 

acrescentando que o executivo 
teria tentado persuadir a Rena-
mo a que as partes assinassem as 
actas referentes à sétima e oitava 
rondas onde há entendimentos 
“para os cidadãos entenderem 
que há progressos no nosso di-
álogo, que estamos a avançar, o 
que a contra parte não aceitou”.

A uma pergunta do Canal de 
Moçambique se o Governo tem 
a ideia de quantos homens a 
Renamo tem para serem desar-
mados e quais os mecanismos 
que o executivo propõe para o 
desarmamento, o ministro José 

Pacheco respondeu de forma 
contraditória. Disse: “Nós (Go-
verno) até não condicionamos 
o desarmamento da Renamo, 
podemos assinar o que está em 
causa aqui que sobretudo é fe-
char o Pacote Eleitoral, e não é 
relevante os mecanismos desse 
desarmamento, porque basta 
a Renamo aceitar para nego-
ciarmos esses mecanismos. Tal 
como não é relevante o local do 
encontro entre o PR e o líder da 
Renamo, desde que seja na cida-
de de Maputo, porque Maputo 
oferece excelentes condições”.

O Governo e a Renamo 
terminaram a nona ron-
da ordinária, na segunda-
-feira, dia 08 de Julho, sem 
que se alcançasse acordo 
político em torno das maté-
rias em discussão, mormen-
te sobre o Pacote Eleitoral.

Para além da questão elei-
toral, nesta que é ao fim e ao 
cabo a décima ronda no geral, 
através do chefe da delega-
ção, o ministro da Agricultu-
ra, José Pacheco, o Governo 
deu a conhecer que trazia três 
pontos de insistência, nome-
adamente a “desmilitarização 
da Renamo, a confirmação 
da data do encontro entre os 
presidentes Armando Gue-
buza e Afonso Dhlakama e 
a conclusão das actas pen-
dentes nas sessões anterio-
res, designadamente, quinta, 
sexta, sétima e oitava ses-
sões e revista da acta da nona 
sessão (extraordinária)”.

O ministro, em Conferência 
de Imprensa, acusou a Rena-
mo de ter ensaiado ignorar a 
questão de desarmamento dos 
seus homens, reafirmando que 
esta questão poderá ser trata-
da, se for o caso, quando che-
gar o momento da discussão 
do segundo ponto da agenda 
do diálogo que se refere às 
forças de defesa e segurança.

Sobre as actas das sessões 
anteriores, José Pacheco 
disse que a Renamo vol-
tou a insistir a não assinar 
até que o Governo adopte o 
documento final que a Re-
namo aceitou submeter à 
Assembleia da República.

“Não quiseram assinar as 
actas, sem que haja consenso 
sobre algumas matérias”, dis-

se Pacheco adiantando que “o 
Governo entende que as ac-
tas reflectem o que cada uma 
das partes diz no diálogo”.

“O Governo assinou a quin-
ta, sexta, sétima e oitava ses-
sões, pusemos uma nota indi-
cando a Renamo para também 
assinar estes elementos de 
actas constantes no acordo 
de princípios deste diálogo. A 
Renamo recusou-se a assinar 
porque não concorda com as 
conclusões da quinta e sex-
ta sessões”, disse Pacheco.

De acordo com o chefe da 
delegação do Governo, a Re-
namo igualmente deplorou a 
atitude do executivo em as-
sinar unilateralmente as ac-
tas, argumentando que “esta 
atitude não faz parte dos 
procedimentos do diálogo”.

Para além de não ter as-
sinado as actas, a Renamo 
recusou-se a receber as ac-
tas assinadas pelo Governo.

O desentendimen-
to justifica-se pelo facto 
da Renamo insistir que o 
documento final seja adop-
tado por ambas as partes.

Renamo acusa o Governo 
de falta de vontade

“Mais uma vez viemos para 
esta décima ronda na espe-
rança de alcançarmos consen-
sos sobre assuntos pendentes, 
sobre a legislação eleitoral”, 
disse Saimone Macuiana que 
chefia a delegação da Rena-
mo no diálogo com o Go-
verno, depois da nona ronda 
ordinária, decimal no geral. 

“Contra todas as nossas 
expectativas e de todos os 
moçambicanos, o Governo 

insiste a não aceitar a adop-
ção dos documentos já apre-
sentados em cima da mesa e 
que o Governo diz que em 
princípio concorda com eles 
por serem claros, oportu-
nos, pertinentes, urgentes e 
relevantes”, disse Macuiana 
na conferência de Impren-
sa, acusando o executivo de 
“falta de vontade ao negar 
adoptar o documento final”.

A Renamo, ainda de acor-
do com Saimone Macuiana, 
os pontos do documento a 
ser levado à Assembleia da 
República devem ser adop-
tados pelas partes. Insistiu 
na questão do acordo pré-
vio para que a Bancada da 
Frelimo não venha a surpre-
ender com habilidades par-
lamentares. Deixou claro 
que há falta de confiança.

“A forma como o Governo 
está a comportar-se no diá-

logo, revela a falta de serie-
dade, pois nas últimas quatro 
rondas de diálogo sempre da 
nossa parte fizemos várias 
cedências na esperança ou 
expectativa de que o Gover-
no também iria aceitar aquilo 
que é o principal, a adopção 
do documento sobre a legis-
lação eleitoral”, acusou o 
chefe da delegação da Rena-
mo, lamentando, por outro 
lado, que “das várias cedên-
cias que nós (Renamo) fize-
mos, incluem a possibilidade 
de levarmos o documento à 
Assembleia da República, 
uma vez adoptado o texto 
ou os pontos pelas partes”.

A AR deverá reunir-se em 
Agosto próximo em sessão 
extraordinária com oito pon-
tos na agenda, sendo a oitava 
referente à revisão do Paco-
te Eleitoral proposto e a ser 
submetido pela Renamo. A 

presidente da Assembleia, 
Verónica Macamo, já deu si-
nais, na Zambézia, de haver 
vontade para se resolver o 
problema, mas isso não foi no 
âmbito do diálogo em curso.

Sobre o segundo ponto a 
cerca do encontro entre os 
presidentes Armando Guebu-
za e Afonso Dhlakama, o ne-
gociador da Renamo voltou 
a insistir, depois da décima 
ronda no geral, que “tudo de-
pende agora do Governo, de-
pois das duas opções coloca-
das pela Renamo, cabendo ao 
presidente da República esco-
lher qual das duas propostas 
lhe convém”. Isto é, se prefe-
re desmilitarizar a Gorongosa 
para Dhlakama ir a Maputo, 
ou deixar as forças de defesa e 
segurança na Gorongosa e vir 
Guebuza à Vila da Gorongo-
sa.  (Canal de Moçambique) 

Diálogo continuou a ser de surdos  

Na nona ronda ordinária e décima do total

  André Mulungo

Os Estados Unidos da Amé-
rica, através do seu embaixa-
dor em Maputo, Douglas Gri-
ffiths, mostram-se “dispostos a 
ajudar”  a ultrapassar a tensão 
político-militar no País. Entre-
tanto, o embaixador disse que 
os “moçambicanos podem 

resolver os seus problemas”.
“Estamos aqui e dispostos 

para ajudar”, disse o chefe da 
missão diplomática dos EUA 
em Maputo quando questio-
nado sobre o papel dos EUA 
na resolução desta tensão.

O embaixador defendeu, en-
tretanto, que os moçambicanos 
podem através do diálogo re-

solver os seus problemas. “Os 
moçambicanos podem resol-
ver os seus problemas. Estão a 
dialogar”, disse o embaixador.

Douglas falava em Mapu-
to à margem das festivida-
des do dia da América que 
se assinalou a 04 de Julho. 
(Canal de Moçambique)

Douglas Griffiths diz, entretanto, que “os moçambicanos 
podem resolver os seus problemas, com diálogo.”    

– afirma embaixador norte-americano em Maputo

Para resolução da tensão político-militar em Moçambique

EUA “dispostos a ajudar”
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Nas investigações do Canal de Moçambique conseguimos apurar que aos vários hospitais 
da zona não chegou qualquer cadáver ou ferido desta ocorrência da madrugada do último 
sábado. A Renamo diz que houve mortos e afirma que se tratava de uma “base” sua, em 
Pandja/Mangomonhe/Chissinguana. Uma fonte militar, no entanto, conta-nos que houve 

mortos mas foram transportados secretamente para a Beira e Chimoio

Fontes militares dizem que Governo esconde mortes 
de tropas em Mangomonhe 

  Adelino Timóteo, Bernardo 
  Álvaro, Matias Guente e 
  Fernando Veloso

As “Forças de Defesa e Seguran-
ça de Moçambique” – como agora 
se está a usar para oficialmente se 
fazer menção às forças governa-
mentais (Polícia e FADM) envol-
vidas no terreno nas hostilidades 
com a Renamo – assaltaram, na 
madrugada do último sábado, um 
“acampamento da Renamo” a 20 
quilómetros para leste de Muxún-
guè (N1), no distrito de Chibabava, 
na província de Sofala, diz a Polí-
cia. A Renamo admite que se trata-
va de uma “Base” sua, em Mango-
monhe, em Chissinguana, Pandja, 
no distrito de Chibabava. O próprio 
presidente da Renamo fala-nos dis-
to numa outra peça nesta edição.

Segundo o comandante pro-
vincial da Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM) 
em Sofala, Joaquim Miro, não 

Mais de 10 agentes das Forças 
Armadas de Defesa de Moçambi-
que (FADM) e das Forças de Inter-
venção Rápida (FIR) terão perdido 
a vida na tentativa de assalto ao 
acampamento militar nas matas do 
povoado de Mangomonhe, interior 
de Muxúnguè, em Sofala, segundo 
fontes militares que nos falaram 
confidencialmente, contrariando 
fontes oficiais da PRM em Sofala.

O Governo tenta esconder ao pú-
blico esta informação que eleva para 
quase meia centena o número de 
baixas nos Governo-Renamo desde 
Abril passado, revelaram-nos fon-
tes militares que se resguardam no 
anonimato por razões de segurança.

O assalto fatal para as forças 
governamentais ocorreu na madru-
gada de último sábado. O acampa-
mento de Mangomonhe albergava 
homens da Renamo que se diz 
serem parte dos que haviam sido 
atacados e dispersos pela FIR a 03 
de Abril último em Muxúnguè, na 
sua sede e se armaram para atacar 

houve mortos nem feridos.
Segundo a Renamo, 

houve mortos e feridos.
A Renamo diz que era uma 

sua antiga base que a FIR ia ata-
car mas não encontraram lá nin-
guém porque se retiraram sa-
bendo que ia haver o assalto.

A Polícia diz que foram in-
cendiadas apenas “53 casas” 
e não houve vítimas humanas.

O comandante provincial 
da PRM em Sofala, Joaquim 
Nido, confirma que a aldeia foi 
abandonada antes do ataque.

Fonte da Renamo diz que “os 
seus guerrilheiros tinham conhe-
cimento da operação da FIR e re-
tiraram-se da base para facilitar o 
assalto” das forças governamentais. 
Ironicamente até usaram o termo: 
para permitir o assalto “triunfante” 
das forças às ordens do governo.

Em Muxúnguè, no Hospital Ru-
ral, não se reconhece ter havido 
registo de mortos ou feridos pro-

o quartel da FIR no dia 04 de Abril.
A operação de Mangomonhe fra-

cassou devido à alegada fuga de in-
formação, segundo apurou o Canal 
de Moçambique. As forças militares 
governamentais actualmente mani-
puladas pelo partido Frelimo, sempre 
souberam da existência do referido 
acampamento militar e o assalto esta-
va mesmo previsto para a madrugada 
de último sábado e envolvia uma bri-
gada conjunta das FADM e da FIR.

Contaram fontes militares que os 
homens armados da Renamo rece-
beram a informação sobre a forma 
como o assalto deveria acontecer. 
Na noite da sexta-feira, 05 de Julho, 
os homens armados abandonaram 
o acampamento e ficaram nas ime-
diações. Quando a brigada da FIR e 
FADM invadiu o local, na madruga-
da de sábado (06 de Julho) ninguém 
estava nas cabanas improvisadas. À 
sua retirada foram recebidos com tiros 
e desesperados saíram em debandada 
tendo sido mortos “mais de 10 ho-
mens”. Não nos foi revelado o núme-
ro exacto de mortos nem de feridos.

venientes da zona onde se reporta 
o assalto das forças governamen-
tais a “ex-guerrilheiros Renamo”.

No Hospital Central da Beira, 
no Hospital de Chibabava, no Hos-
pital de Chimoio, no Hospital de 
Nhamatanda, no Centro de Saúde 
Militar da Beira e na Morgue do 
Conselho Municipal da Beira ads-
trita ao Hospital Central da Beira o 
Canal de Moçambique / Canalmoz 
apurou que não há registo de mor-
tos ou feridos do assalto à Aldeia de 
Mangomonhe, em Pandja, na ma-
drugada de sábado, mas uma fonte 
da FIR garantiu-nos que houve e 
disso damos conta num destaque 
mais adiante nesta edição, numa 
peça de Matias Guente em que este 
assunto que tem fontes militares.

No domingo fonte oficiosa da 
Renamo em Maputo dizia-nos que 
num contra-ataque dos homens da 
Renamo foram mortos vários agen-
tes da FIR e outros ficaram feridos.

O comandante da PRM em So-

Relatos de populares de Man-
gomonhe e Machene, outra comu-
nidade vizinha dão conta que na 
manhã de sábado foram vistas via-
turas militares a transportar corpos 
sem vida que estavam nas imedia-
ções do acampamento da Renamo.

Corpos em parte desconhecida

Como estratégia para continuar a 
desinformar as forças militares go-
vernamentais optaram por não levar 
os corpos aos postos de saúde próxi-
mos de Mangomonhe, como seria o 
caso de Hospital Rural de Muxúnguè. 
Uma fonte militar disse ao Canal de 
Moçambique que alguns corpos fo-
ram transportados para a cidade da 
Beira e Chimoio. “Sabem que se os 
corpos forem aos hospitais próximos 
os jornalistas vão para lá. É para evi-
tar aquele espectáculo que vocês (im-
prensa) deram em Muxúnguè quando 
tivemos baixas no assalto aos homens 
comandados por Rasta Mazembe. 
Os corpos devem provavelmente 
ter ido à Beira ou Chimoio”, disse. 

fala diz que foram as forças de de-
fesa e segurança, que é uma nova 
maneira de não se distinguir os 
Boinas Vermelhas ou Comandos, 
que são forças sob alçada do chefe 
de Estado-Maior das FADM, sob 
tutela do Ministério da Defesa, da 
FIR, que são forças policiais de-
pendentes do Comando Geral da 
PRM, sob tutela do Ministério do 
Interior. Ambas andam envolvi-
das no sistema militar montado 
pelo governo contra a Renamo.

Este é o primeiro registo 
de uma operação militar de-
pois do general Graça Tomás 
Chongo ter sido nomeado che-
fe do Estado-Maior das FADM.

O chefe do Departamento de 
Relações Públicas no Comando 
Provincial da Polícia da República 
de Moçambique (PRM) em Sofala, 
superintendente da Polícia, Felicia-
no Dique, quando contactado no 
último sábado à tarde pelo Canal 
de Moçambique sobre o ataque não 

Instruções para desinformar 

As nossas fontes militares disseram 
ao Canal de Moçambique na Beira que 
após a equipa baseada em Muxúnguè 
ter informado do “massacre” as estru-
turas militares da província de Sofala 
“acharam por bem dizer que nada 
aconteceu, porque já são muitas a bai-
xas nas forças governamentais”. Dito 
e feito. Ao princípio da noite do último 
sábado, o comandante Provincial da 
PRM em Sofala, Joaquim Nido, ape-
nas confirmou a jornalistas o assalto, 
mas negou que tenha havido baixas 
nas hostes das tropas governamentais.

“O que aconteceu hoje (sábado) 
foi uma operação que permitiu a des-
truição de 53 cabanas dos bandidos 
na zona de Mangomonhe. Os bandi-
dos na verdade não foram encontra-
dos, porque saíram em debandada, 
disparando depois as suas armas”, 
disse Joaquim Nido num estado 
que revelava bastante nervosismo.

Descontentamento nas Forças 
Armadas e FIR

desmentiu nem confirmou, limitan-
do-se a dizer que “esses assuntos 
estão centralizados no Comando-
-Geral da PRM em Maputo”. Es-
cusou-se assim de se pronunciar.

Mas o comandante provincial da 
PRM em Sofala, Joaquim Nido, na 
noite de sábado, em conferência de 
imprensa confirmou o assalto, mas 
negou que tenha havido baixas nas 
hostes das forças governamentais.

A designação bandidos arma-
dos da Renamo voltou a entrar na 
gíria das instituições governamen-
tais, nomeadamente da Polícia.

Empresários contactados pelo 
Canal de Moçambique, na Beira, 
a propósito do clima de insegu-
rança que se vive entre Muxúnguè 
e o Save, disseram-nos que es-
tão a ter grandes prejuízos e que 
os fornecimentos que antes do 
conflito conseguiam receber em 
24 horas, agora já demoram en-
tre cinco e sete dias, devido aos 
constrangimentos nas colunas. 

 O Canal de Moçambique tam-
bém soube em Sofala que reina um 
descontentamento quase que ge-
neralizado entre as forças militares 
governamentais que foram desta-
cados para Muxúnguè e Gorongo-
sa. É que segundo soube o nosso 
jornal, os agentes da FIR princi-
palmente os que vêm de Maputo 
tem melhor tratamento comparado 
com outros da mesma corporação 
que vieram de outras províncias 
do País. Por outro lado, os agentes 
da FIR têm melhores condições de 
“acampamento” quando compa-
rado a jovens das FADM. “Outra 
coisa que está a tramar esse pro-
cesso é a discriminação entre nós. 

O pessoal que vem de Maputo é 
tratado bem e os de outras provín-
cias nada. Pena que não tens como 
ver o tipo de alimentação que os ti-
pos da FIR têm direito. Vivem bem, 
comparado a putos das FADM”, 
disse-nos uma fonte militar numa 
conversa coma nossa Reportagem 
na Beira. (Canal de Moçambique)

Assalto em Pandja, no distrito de Chibabava

Renamo reclama ter morto agentes da 
FIR e Polícia diz que queimou 53 casas
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A paz pode estar 
por um fio

A paz pode estar por um fio. Se um irresponsável ordena o assal-
to a Sadjundjira duvidamos que haja maneira de devolver sossego 
a Moçambique. E se matam Afonso Dhlakama ou se ele perde o 
controlo dos seus homens, o caos estender-se-á a todo o território 
nacional. Ele alertou já muito francamente para isso, como se pode-
rá ler nesta edição. Está a ser sincero, em nossa opinião. Estamos no 
fio da navalha e só os irresponsáveis não entenderão isto.

Temos andado no terreno onde o perigo espreita e do que se ob-
serva à distância e por perto parece tudo ir bem, mas aos juntarmos 
todas as peças do puzzle ficamos com a ideia que de um momento 
para o outro isto pode ir tudo pelos ares.

Nas cidades, sobretudo em Maputo, a tensão social é enorme.
No campo, a tranquilidade foi perturbada quando a 03 de Abril 

a FIR atacou a sede da Renamo em Muxúnguè. Ali havia ex-guer-
rilheiros como há antigos combatentes da Frelimo espalhados por 
todo o País. Foram feri-los na sua colmeia. Agora andam enfure-
cidos e armados. Mesmo assim recolheram-se em Pandja à espera 
de ordens de Dhlakama ou dos seus comandantes. Não voltaram 
a atacar na Estrada Nacional N1, acreditamos que por respeito à 
sociedade, a Dhlakama e aos comandantes que nos últimos vinte 
anos têm sabido respeitar o compromisso de Roma, apesar de todas 
as ofensas, apesar de todos os vexames e tantas mortes provocadas, 
tantas sedes do seu partido destruídas, tantas bandeiras rasgadas. 
Mas o Governo terá ordenado mais uma vez no último sábado que 
os atacassem e mais uma vez as forças governamentais se saíram 
mal. 

De Mangomonhe não há corpos que evidenciem a derrota dos 
atacantes, mas há notícia de mortos e essa informação vem-nos de 
dentro do exército e das forças paramilitares da Polícia.

Na Gorongosa o cerco a Afonso Dhlakama está a apertar-se e com 
isso está a agravar-se o clima político que poderá assumir propor-
ções imprevisíveis e de dimensões bem piores do que até aqui. 

Em vez de se estar a assistir a um desanuviamento da tensão que 
permita de uma vez por todas termos os militares nas casernas, ve-
mos rios de dinheiro que não havia para saldar contas antigas a tan-
tos cujas pensões são vergonhosas e pagar melhores salários aos 
funcionários públicos de várias especialidades hoje, serem drena-
dos para levar os moçambicanos a um banho de sangue que se não 
houver bom senso desta vez poderá ser bem pior do que alguma vez 
já foi.

O descontentamento já inclusivamente bem latente dentro das 
forças de defesa e segurança, apesar de ainda ser possível ocultá-lo, 
mas certamente não por muito mais tempo, poderá vir a ser a nossa 
salvação, quando estes homens disserem basta.

Há quem pense que somos um povo diferente de muitos outros 
e realmente achamos que é verdade. Mas não somos um povo dis-

posto a consentir mais sangue. E aqui estará o grande equívoco de 
Guebuza e de quem o segue na sua aventura.

Muitas mães e outros familiares de militares e agentes da Polícia 
têm estado a dizer aos seus filhos para largarem as armas na hora 
em que sejam ordenados a confrontarem-se directamente com os 
seus irmãos de outra trincheira. Isto corre à boca cheia por todos os 
cantos.

Dialogar para não alcançarem entendimento e continuarem a dei-
xar o País num sobressalto inédito desde que se firmou a paz em 
Roma, parece obra de quem pensa que no País as outras pessoas 
não têm também interesses a defender.

As famílias moçambicanas não estão mais para sacrificarem os 
seus filhos em guerras disparatadas, que tudo indica são apenas para 
defender um punhado de extorquidores do Estado e salteadores de 
oportunidades.

“Esta guerra não é vossa, meus filhos”. 
“Esta guerra é do Guebuza”.
“Esta guerra não garante que as receitas de exploração das rique-

zas do País vão trazer menos fome”.
“Esta guerra não garante que deixaremos de estar entre os três 

países mais pobres do mundo”.
São frases que temos estado a registar em conversas de repúdio ao 

Governo pela ausência de entendimento rápido para um fim urgente 
deste contencioso.

A arrogância, no entanto, continua a sobrepor-se ao interesse na-
cional e não tem permitido até aqui entendimento entre as partes. 

Manter o País refém de interesses particulares de moçambicanos 
que se julgam donos de tudo e querem ainda mais, já todos perce-
beram que não é uma causa nacional. 

Esta guerra só pode ser causa de apenas um punhado de trafu-
lhas pendurados nos contribuintes para continuarem a enriquecer 
enganando todo um povo em quem reside a soberania nacional que 
deve ser periodicamente sufragada mas para o ser de forma limpa 
e civilizada e não da forma viciada que quem não quer paridade na 
CNE e nos órgãos eleitorais pretende manter para poder continuar a 
evitar que os cidadãos possam manifestar o seu verdadeiro desejo, 
nas urnas.

Não precisamos de pedir paz porque a paz percebe-se no terreno 
que também é um desejo dos soldados do exército governamental e 
dos homens armados da Renamo. Há dias uma viatura das FADM 
avariada em Vunduzi foi socorrida por homens da Renamo que aju-
daram a empurrá-la. Também na Gorongosa uns e outros partilham 
cigarros, o que explica que os soldados não estão zangados entre 
si, estão apenas à espera de ordens para voltarem ao calor dos seus 
lares e das suas famílias, tal como os filhos de quem governa. E esta 
é a réstia de esperança que nos sobra. (Canal de Moçambique)


