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RENAMO DIZ QUE CONFIANÇA 
CULTIVA-SE COM ACTOS CONCRETOS

Em conferência de imprensa 
convocada pela RENAMO na sua 
Sede Nacional em Maputo, o porta-
voz do partido António Muchanga 
afirmou que era preciso “esclarecer 
algumas questões que estão sendo 
mal contadas aos Moçambicanos 
e ao Mundo por alguns Órgãos de 
informação”. De realçar que antes 
dos esclarecimentos devidos aos 
moçambicanos e ao mundo, o porta-
voz endereçou uma saudação especial 
aos professores por ocasião do dia 12 
de Outubro, dia do professor, que era 
celebrado naquele dia.

António Muchanga, falou aos 

jornalistas sobre os acontecimentos 
ocorridos na Cidade da Beira 
envolvendo as Forças da Defesa 
e Segurança a mando do partido 
governamental e o Presidente da 
RENAMO Afonso Dhlakama. Eis na 
íntegra a sua intervenção:

 Queremos de forma clara 
e inequívoca explicar a todos 
moçambicanos e ao mundo que a 
saída do Presidente Dhlakama do 
lugar incerto para a Cidade da Beira 
foi organizada tendo em vista a 
assegurar que Ele próprio participe 
directamente nos esforços que 
visam encontrar uma solução política 

apropriada de modo a garantir o 
desenvolvimento harmonioso da 
Democracia no País. Esta operação 
que envolveu os quadros da 
RENAMO, mediadores nacionais, 
algumas personalidades da sociedade 
civil moçambicana e a Presidência da 
República desenrolou-se sem muitos 
problemas embora tenha tido um 
atraso de cerca de um dia devido 
às questões de ordem logística e 
formalidades por parte do governo.

Lamentamos que sete horas depois 
da chegada á cidade da Beira na sua 
residência, as Forças de Defesa e 
Segurança tenham sido obrigadas a 
voltarem a residência do Presidente 
Afonso Dhlakama munidos de 
carro de assalto, bazucas, MGGS, 
Granadas e AK47, para segundo eles, 
recuperarem o seu material perdido 
em Gondola no dia 25 de Setembro, 
aquando do segundo ataque que 
visava assassinar o Presidente 
Dhlakama e os Quadros políticos civis 
e de Segurança que o acompanhavam. 
Esta atitude em si, demonstra a falta 
de seriedade pela parte do Governo 
que pode agudizar as desconfianças 
que existem entre nós. É momento de 
empenharmo-nos cada vez mais para 
que a tranquilidade volte no país, 
mas é preciso criar condições morais, 
psicológicas que permitam que haja 
o mínimo de confiança e esta não se 
impõe com a supremacia das armas, 
ataques cobardes, nem manipulação 
da opinião pública.

A confiança cultiva-se com actos 
concretos. continua na pág 3
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Editorial
CONCEITO SENGULANISTA SOBRE O INÍCIO 
PRÁTICO DO DIÁLOGO DHLAKAMA/NYUSI
O assalto e pilhagem a residência do 

Presidente da RENAMO cujo objectivo era 
matar Afonso Dhlakama na semana passada 
na cidade da Beira, província de Sofala, com 
a anuência do bispo emérito anglicano, Dinis 
Sengulane, o Sheik Abibo Hamade, dois 
conhecidos membros do Conselho de Estado 
nomeados pela Frelimo por serem apoiantes, 
o reverendo Anastácio Chembeze, outro 
defensor frelimista, veio trazer novos conceitos 
no panorama político moçambicano. 

O grande precursor do conceito de assalto 
a mão armada a residência do Presidente 
da RENAMO como sendo o “início prático do 
diálogo entre Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi” 
foi ingenuamente o Dom Dinis Sengulane como 
muito bem escreveu o Frei Alfredo Manhiça.

Entende o bom do Bispo Sengulane que o 
diálogo sério ao mais alto nível iniciou com o 
assalto a casa de Dhlakama e o consequente 
falhanço do plano do seu assassinato. Não 
poderíamos perante esta atitude de cinismo 
de lembrar os interesses que ligam Dinis 
Sengulane a Frelimo, a par do que acontece 
com muitas outras igrejas, incluindo a Católica 
Romana que também já foi invadida pela 
Frelimo e Filipe Nyusi que nos últimos dias 
conquistaram partes dos pastores. 

Basta ver que ultimamente, a isca do famoso 
diálogo político tem sido lançada a partir dos 
altares dessas igrejas onde Nyusi vem fazendo 
périplo. 

Ninguém conheceu Nyusi como sendo crente 
da Paróquia de Santo António da Polana, mas 
nos últimos meses já é e disso vem fazendo 
uso. 

Se bem que não causou surpresa esta 
interpretação de Dinis Sengulane, no mínimo 
causou indignação a ausência de alguma 
declaração por parte dos ditos mediadores, 

bem como o papel que exerceram ao serem 
eles próprios a vasculhar a casa do Presidente 
Dhlakama. Ficou claro que Dom Dinis 
Sengulane e companhia sabiam do plano que 
visava assassinar o líder da RENAMO. 

Pretenderam os senhores vigários e 
mediadores trazer a mesa de diálogo uma 
parte com as mãos atadas e sem poder de 
falar nem pensar e outra parte armada e com 
imposições. Ainda bem que tenha sido o povo a 
lhes descobrir e a denunciá-los como traidores 
da democracia e do pluralismo político que 
custou sacrifícios aos moçambicanos.

Também ficou claro de que as soluções 
domésticas sempre invocadas por José Pacheco 
com apoio de Dinis Sengulane e Anastácio 
Chembeze na resolução do problema quando 
procuravam argumentos para expulsar a 
EMOCHM no país eram mesmo de assassinato.

Sempre dissemos que o propalado diálogo 
político para a consolidação da Paz que o 
Governo vem cantando não passa de uma 
mera propaganda política da Frelimo para 
ganhar tempo de modo a ser esquecida a 
génese de toda esta crise.  No fundo o Governo 
vai mobilizando recursos, claro militares, para 
dar o último golpe a oposição. 

A RENAMO e o seu líder já tornou claro que 
não tem nada a dialogar com a Frelimo e 
Nyusi devido a falta de uma agenda clara com 
objectivos sérios.  

Resta saber dos próprios mediadores se 
primeiro existem condições para o diálogo 
prosseguir e segundo se estão ainda com a 
moral suficiente para continuarem a mediar o 
processo. 

De resto o comportamento desses senhores 
deve ser vigiado inclusivamente nas suas 
igrejas, uma vez que para a RENAMO e o povo 
não merecem mais confiança.
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A RENAMO vai celebrar no 
próximo Sábado em todo o país 
mais um aniversário da morte 
do seu fundador, Presidente e 
comandante em Chefe das forças da 
guerrilha entre 1976 e 1979. Tendo 
sido substituído na liderança do 
movimento, hoje partido político, 
por Afonso Macacho Marceta 

Dhlakama.
 Em mensagem alusiva a 

comemoração do dia dos heróis 
da RENAMO que tem lugar no dia 
17 de Outubro de 2015, esta inicia 
da seguinte forma: “A RENAMO 
comemora o 36º aniversário do 
desaparecimento físico do saudoso 
Primeiro Comandante-em-chefe 

das Forças da Resistência Nacional 
Moçambicana, André Matade 
Matsangaisse, ocorrido a 17 de 
Outubro de 1979, na Vila Paiva de 
Andrade, actual Município da Vila de 
Gorongosa, Provincia de Sofala.”

A mensagem traça um breve 
historial do primeiro Presidente e 
Comandante-

O Presidente 
Dhlakama ao encontrar uma solução 
pacífica para o problema criado na 
sexta-feira pela FDS na cidade da 
Beira demonstrou com A+B que é 
sem dúvida o homem que garante 
a Paz em Moçambique. As FDS 
ao agir da forma como o fizeram 
demonstraram a sua face cobarde 
e assumiram publicamente que são 
estas forças que desestabilizam a vida 
dos moçambicanos no país. Perante 
estes factos já confirmados por todos 
achámos que é tempo de seguirmos 
em frente dando prioridade a criação 
urgente de uma unidade de protecção 
de Altas Individualidades constituída 
por elementos da PRM e Forças de 
Segurança da RENAMO porque nós 
não confiamos na PRM e ninguém 
deve ser obrigado a ser guarnecido 
exclusivamente por pessoas que não 
são de confiança, alias, o próprio 
Filipe Jacinto Nhusy porque não tem 
total confiança nas Forças da Casa 
Militar, instituição que guarnece a 
Presidência, Ponta Vermelha e ao 
Presidente da República, incluiu 
naquelas Forças elementos da sua 
confiança, vestidos a roupa preta 
para garantirem a sua segurança 
contrariamente ao que acontecia nos 
tempos de Chissano e Guebuza.

Queremos que a questão da 
segurança dos Altos Dirigentes seja 
priorizada, enquanto procuram-
se pontos de agenda convergentes 
para o encontro ao mais alto nível de 
modo solucionar os vários problemas 
políticos que apoquentam o nosso 
país. Pretendemos deixar claro que o 
cerco, assalto e a pilhagem de bens 

pessoais protagonizado pelas FDS na 
residência do Presidente Dhlakama 
podia ter sido evitado, se não 
existisse má fé pela parte do Governo, 
tendo em conta que na escolta do 
Presidente Dhlakama não se usam 
bazucas nem MGGS. Aquelas, são 
armas que foram capturadas no local 
do ataque, no dia 25 de Setembro 
transacto. O armamento usado pelas 
Forças de Segurança da RENAMO 
é o mesmo tipo que é usado pelas 
unidades policiais e outras forças 
que protegem altos dirigentes, neste 
país, a começar pelos membros do 
Governo, membros da Assembleia 
da República, Magistrados, 
Governadores e outras entidades 
superiores do Estado Moçambicano.

A presença das Forças de Segurança 
da RENAMO, é legal, pois resulta da 
falta de cumprimento de uma das 
cláusulas do AGP. Esperámos que 
os observadores tenham sabido 

reportar ao Governo a realidade 
que se viveu no terreno e que 
tenham ou assumam um papel 
mais activo e proactivo de modo a 
ultrapassarmos as divergências de 
fundo e encontremos uma agenda 
clara para que o provável encontro de 
Alto nível não sirva para tomar chá, 
um simples abraço e fotos de ocasião 
para fingir que em Moçambique há 
entendimento.

Somos pela Paz, Democracia, Justiça 
e Desenvolvimento harmonioso, 
razão pela qual, garantimos que sem 
remorsos, sem medo e sem ódio o 
Presidente Dhlakama e seu Partido 
estão dispostos a negociar soluções 
práticas para o bem do país que está 
sendo dilacerado pela má governação 
de forma a trazer uma nova esperança 
para o povo moçambicano.  
Muito Obrigado.
António Pedro Muchanga
Porta-voz da RENAMO

RENAMO COMEMORA 36 ANOS DA MORTE 
DE MATSANGAISSE
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 em-
chefe da RENAMO referindo que 

André Matade Matsangaisse é 
moçambicano, nascido em 1952 no 
distrito de Manica, localidade de 
Chinhambuzi, regulado de Chirara na 
Provincia de Manica. 

Continua exaltando o espírito 
nacionalista do primeiro Presidente 
da RENAMO afirmando que: 
“Imbuído pelo espírito nacionalista 
e democrático, após a proclamação 
da Independência Nacional, cedo 
compreendeu que Moçambique 
só podia ser efectivamente dos 
moçambicanos se estes fossem 
governados, respeitando as 
liberdades consagradas na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem 
e dos Povos o que não constituiu 
prática do regime da Frelimo que 
recebeu a Independência.” Considera 
a mesma mensagem que era preciso 
mudar do comunismo implantado 
pelo regime e libertar o povo dando-
lhe o poder de passar a eleger quem 
deve governar. 

Lê-se ainda na mensagem: “O nosso 
saudoso Comandante André Matade 
Matsangaisse não encontrou outra 
solução senão lutar pela Democracia. 
Lado a lado, com o Presidente 
Afonso Macacho Marceta Dhlakama, 
mobilizaram outros moçambicanos e 
deram início a luta pela Democracia 
multipartidária. Foi graças a luta por 
eles iniciada e, após a morte em 
combate do Primeiro Comandante-
em-chefe, continuada por Sua Excia o 
Presidente Afonso Macacho Marceta 
Dhlakama, líder carismático, que 
Moçambique se libertou das guias de 
marcha, da lei da pena da morte, das 
Aldeias Comunais, das Cooperativas 
de Consumo, das Machambas do 
Povo, dos Campos de Reeducação, 
das Práticas de Chamboco, autêntico 
“Xibalo” e instrumentos desumanos 
de escravatura impostos pelo regime 
da Frelimo.”

A mensagem faz menção a 
coragem do malogrado fundador 
da RENAMO, reconhecendo que o 
saudoso Comandante André Matade 
Matsangaisse que é recordado 
nesta data, notabilizou-se pela 
sua coragem em iniciar a luta pela 
democracia. Fazendo lembrar que 

após a sua trágica morte em combate 
no dia 17 de Outubro de 1979, a luta 
não parou e teve a sua continuidade 
sob a liderança do General Afonso 
Macacho Marceta Dhlakama. Ainda, 
faz referência a guerra civil entre a 
RENAMO e Frelimo, que considera 
de dura luta pela democracia durante 
16 anos, e ao apoio incondicional 
dado pelo povo como tendo sido 
fundamentais para a vitória que 
aconteceu com a assinatura, no ano 
de 1992 do Acordo Geral de Paz a 4 
de Outubro, em Roma, Itália. 

“O nosso Comandante-em-chefe 
André Matade Matsangaisse, morreu 
fisicamente, porém, os seus ideais 
de luta pela Democracia residem 
no coração e na memória do povo 
moçambicano razão pela qual, a luta 
pela Democracia efectiva abraçada 
pela RENAMO não é apenas um 
assunto da RENAMO mas sim, de 
todo o povo moçambicano.”Enaltece 

a mensagem.
Acontecimentos recentes da vida 

política nacional não foram esquecidos 
nesta mensagem de recordação do 
fatídico dia 17 de Outubro de 1979. 
É assim como a mensagem chama a 
atenção sobre a situação actual do 
país: “Numa altura em que no mês 
de Setembro findo, o nosso querido 
Presidente, Afonso Macacho Marceta 
Dhlakama e sua comitiva sofreram dois 
atentados mandatados pelo Governo 
da Frelimo: O primeiro, ocorreu no 
dia 12 de Setembro, na Província 
de Manica, na zona de Chibata, a 
escassos quilómetros da cidade de 
Chimoio. O segundo e mais violento, 
ocorreu no dia 25 de Setembro, na 
localidade de Zimpinga, também a 
escassos quilómetros da cidade de 
Chimoio, tendo lamentavelmente 
causado no seio da comitiva vítimas 
mortais e avultados danos materiais.” 

A acusação ao 

Comandante André Matade Matsangaíssa

continua na pág 5
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partido Frelimo sobre a pretensão de 
assassinar o Presidente Dhlakama, 
não poderia ser mais explícita: “ Não 
obstante, as tentativas da Frelimo 
assassinar Sua Excelência Presidente 
Afonso Macacho Marceta Dhlakama 
reiteramos nossa convicção de que 
a vitória é certa e nenhuma acção 
poderá contrariar este destino 
pois, a premissa base para a Paz 
em Moçambique é a manutenção 

duma democracia real para o povo 
e um Moçambique com um sistema 
eleitoral isento de fraudes e conflitos 
durante e após actos eleitorais.”

A mensagem termina fazendo 
algumas considerações não só 
sobre a data, como também sobre 
o futuro esperado pela RENAMO 
e pelo povo Moçambicano. 
“Em memória de André Matade 
Matsangaisse, herói da Luta pela 
Democracia, a RENAMO reafirma 

o seu compromisso com a Paz e 
sua disponibilidade para buscar 
soluções para o bem-estar do povo 
moçambicano. O povo quer ver 
valorizado o voto que deposita 
nas urnas. O povo quer alternância 
governativa em Moçambique. 
Como seus representantes, de tudo 
faremos hoje como ontem para 
que o povo tenha o poder nas suas 
mãos. Democracia por que tanto se 
luta é isso: poder do povo.”  

Vivemos sexta-feira última uma 
comédia indignante que tinha 
nossa PRM como protagonista, 
e o líder da RENAMO no papel 
de antagonista a contracenar 
com o poder, enquanto nós, 
ansiosos, nos mantínhamos 
agarrados aos meios que nos 
actualizavam, nomeadamente, 
rádio, televisão, e as redes sociais 

através das auto-estradas da 
comunicação. Falamos aqui, do 
cerco, e invasão a residência do 
Presidente Afonso Dhlakama, 
que acabava de brindar-nos com 
a feliz notícia de que ele saira do 
incerto, para viver na sua casa da 
Cidade da Beira, onde se tornaria 
mais facilmente localizável para 
quem quisesse dialogar com ele, 

nomeadamente, o Presidente 
Nyusi, que andou prometendo 
a partir dos altares das igrejas 
deste país, que iria esforçar-
se para dialogar com o líder da 
RENAMO, reconhecendo que 
também fazem parte do Povo 
Moçambicano os cidadãos que 
o apoiam. A saída do Líder, das 
matas para

EDIFIQUEMOS A PAZ

OPINIÃO
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  a cidade 
depois de escapar da segunda 
tentativa em duas semanas do 
exército de o assassinar, deixou a 
todos felizes, porque pensava-se 
que estavam criadas a condições 
para que dois representantes 
nossos pudessem sentar, dialogar, 
e tomar decisões que viessem a 
ser de contento para todo o povo. 

Numa prova de que Nyusi 
apegado a FRELIMO não poderá 
nunca ser um bom servidor do 
Povo Moçambicano, vimos a casa 
do Presidente Afonso Dhlakama 
cercada por um contingente 
policial fortemente armado, desde 
a madrugada até ao anoitecer, e 
só nos livramos de ver a tragédia 
acontecendo graças a frieza e ao 
bom senso do General Presidente 
da Perdiz. 

Na Beira, porque estava Afonso 
Dhlakama e também andavam por 
perto os mediadores, o conflito se 
resolveu sem derramamento de 
sangue, apesar das prisões e das 
torturas sofridas pelos guardas 
do Líder, que também mostraram 
o seu alto nível de disciplina 
e obediência ao comando, 
aceitando a prisão sem resistência, 
submetendo-se e obedecendo. 

Foi susto de um dia, e passou. 
Todavia, não podemos ainda 
deixar de estar apreensivos. 
Alvoroçados ficamos quando 
vemos o Comandante da polícia 
a nível nacional a prometer que 
o mesmo que foi feito na casa de 
Afonso Dhlakama será feito em 
todos os cantos onde a RENAMO 
tem homens armados. Isto assusta 
e apoquenta os moçambicanos, 
porque a reacção dos comandantes 
das bases e seus soldados, 
certamente não será igual aquela 
que o teve o Presidente Dhlakama 
na Beira. Até porque eles não 
podem contar com mediadores, 
nem é sua missão lidar com tão 
altos dignitários. 

É preciso que em vez de falar 
em desarmar as forças residuais 
da RENAMO, o Governo aceite 
falar em integrá-los no exército, 
e prepare acções que levem 
a isso. Até porque seria um 

luxo orgulhoso, desperdiçar 
tão competentes especialistas 
militares pelo simples facto de 
terem sido arregimentados pela 
RENAMO. O Governo deve deixar 
de soberbas e praticar a humildade. 
Ser realista. Neste momento não 
vale a pena ser orgulhoso ao ponto 
de negar a realidade que manda 
dizer que as forças governamentais 
não têm capacidade para derrotar 
os guerrilheiros da RENAMO. 
Vão perder. Vão provocar mortes 
desnecessárias, se tentarem 
cercar e invadir as bases em vez 
de levar a cabo uma integração 
dos guerrilheiros da RENAMO para 
que eles passem a ser membros 
das Forças de Defesa e Segurança 
em vez de continuarem sendo seus 
inimigos. A integração é que pode 
acabar com a guerra e iniciar a Paz 
verdadeira em Moçambique. Não 
deve continuar a haver exclusão. 
É médico? Foi formado pela 
RENAMO ou juntou-se a ela depois 
da formação? Seja colocado no 
Hospital a trabalhar, curando 
doentes como todos os seus 
colegas. É soldado? Foi treinado 
e fardado pela RENAMO? Seja 
afectado no quartel, a trabalhar 
juntamente com seus concidadãos 
que também se dedicam a defesa 
da Pátria. É um homem treinado 
pela RENAMO, um Moçambicano 
preparado e educado para servir 
o País, porque não integrá-lo no 
desenvolvimento do país? Não é 
vergonhoso continuar a guerra 
apenas por isto? 

A capacidade do Engenheiro 
Nyusi, está a prova neste 
momento. Não sabemos o prazo, 
mas podemos garantir que é 
pouco o tempo de que dispõe 
para mostrar que tem mesmo 
capacidade de ser o Presidente 
de todos os moçambicanos. É 
urgente que ele saiba educar os 
seus correligionários políticos 
para aceitarem os soldados da 
RENAMO, e também os membros 
civis deste partido, como cidadãos 
nacionais com direito de ser 
integrado em todas as esferas da 
vida nacional. Defesa e Segurança, 
Saúde, indústria, comércio, 

agricultura… Integração é o preço 
da Paz. 

Os membros da RENAMO estão 
muito agradecidos por se lhe ter 
poupado a vida ao seu Presidente, 
mas mesmo que o matassem, seria 
uma morte inútil e desnecessária, 
pois matem quem quiserem matar, 
mas enquanto existir exclusão, 
discriminação e injustiça, não 
haverá Paz. A Paz só existe onde 
há Justiça. 

Como os chefes da FRELIMO 
gostam de se escudar nas igrejas 
para angariar voto, ocorre aqui 
chamar a atenção dos cidadãos 
(crentes) para a importância de 
saberem cultivar o espírito de 
inclusão ou combater o espírito 
de descriminação e exclusão. 
Mesmo quando se trata de uma 
família religiosa, nunca deve ser 
isolado um irmão porque ele 
pertence a um partido diferente. 
Pelo contrário, é salutar que todos 
sejam ouvidos, e cumpram o dever 
de escutar os outros, com respeito, 
com amor, com honestidade, e 
assim esta família se torna numa 
pequena porção de levedura de 
Paz. Nunca a Igreja seja usada para 
combinações e concertações em 
prol da injustiça, da discriminação 
e da exclusão. Isso é encubar a 
guerra. Não é errado quando uma 
igreja aceita abençoar o Nyusi. 
Errado, é quando a mesma igreja 
que abençoa Nyusi se recusa, ou 
esquiva de abençoar Dhlakama. 
Afinal existe um Deus para cada 
um deles¬?  

Silêncio irritante e 
irresponsável

Completaram-se já sete dias depois 
que os mediadores nos trouxeram o 
líder da RENAMO das matas para a 
cidade da Beira, mas até hoje, nada 
feito por parte do Presidente da 
(República ou da FRELIMO?). Afinal 
o Líder saiu para nada? O Povo quer 
Paz e essa Paz depende do Diálogo. 
Afinal não é o Povo o patrão? O 
patrão quer, o pajem tem que fazer. 
Está atrasado Excelência. 

O povo exige celeridade por favor. 
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