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RENAMO ACUSA GOVERNO DA 
FRELIMO DE INTENSIFICAR 
BOMBARDEAMENTOS A GORONGOSA

A RENAMO convocou em Maputo 
uma Conferência de imprensa para 
denunciar o recrudescimento da si-
tuação militar na zona central do 
país, concretamente na região de 
Gorongosa, onde se encontra o Pre-
sidente do partido Afonso Dhlaka-
ma. Foi na tarde da sexta-feira, dia 
22 de Julho corrente, que António 
Muchanga, porta-voz deste partido 
falou aos jornalistas sobre o desen-
rolar da situação militar protagoni-
zada pelo exército a mando da Freli-
mo. Estas foram as suas palavras:  

Senhores jornalistas,
Convocamos a presente conferên-

cia de imprensa, para através dela 
denunciarmos e condenarmos de for-

ma mais veemente os ataques que 
estão a ter lugar na serra da Goron-
gosa onde se encontra o Presidente 
Afonso Dhlakama.

Estes ataques que estão a ser fei-
tos de forma generalizada à serra da 
Gorongosa através de artilharia pe-
sada que está a lançar obuses de B11 
em todas as direcções, visam irritar 
a RENAMO para que esta também 
responda com ofensivas militares em 
todo o território nacional incluindo a 
capital, de modo a declarar-se o fra-
casso das negociações, uma estraté-
gia inconcebível poiso povo espera 
que as negociações tragam resulta-
dos palpáveis não se percebendo o 
porquê desta atitude do Governo da 
Frelimo.

Os bombardeamentos à serra da 
Gorongosa são acompanhados por 
uma propaganda descabida que está 
a ser desencadeada pelo Presidente 
da Frelimo, membros da Comissão 
política deste partido e por alguns 
governadores provinciais, o que é la-
mentável e condenável.

E porque somos pela Paz, em nome 
do Presidente Dhlakama e do partido 
RENAMO queremos desde já e agora 
apelar para a cessação imediata des-
tes actos hostis contra o Presidente 
da RENAMO e membros desta forma-
ção política, pois o momento é de ne-
gociações e devemos dar oportunida-
de àquelas que de boa-fé aceitaram 
vir a este país para nos ajudar a en-
contrarmos o caminho da paz. É tem-
po de Filipe Jacinto Nyusi mandar os 
seus homens pararem com os bom-
bardeamentos, raptos, assassinatos 
de membros da RENAMO, como for-
ma de demonstrar o seu cometimen-
to com a Paz e concórdia nacional.

Esperamos que ainda hoje haja 
mudança de atitude antes que seja 
tarde, pois as negociações já estão a 
decorrer desde ontem.

Por me terem escutado muito obri-
gado.

De referir que esta conferencia 
de imprensa decorre no dia em que 
aconteceu primeira sessão de nego-
ciações entre a RENAMO e o Gover-
no da Frelimo, na presença do grupo 
de mediadores indicados pelas duas 
partes nas instalações do hotel Ave-
nida em Maputo.
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Editorial
É PRECISO AFASTAR OS RADICAIS E OS 
BRINCALHÕES NESTAS NEGOCIAÇÕES

Estão já no país, os mediadores internacionais solicitados 
pelas partes, nomeadamente a RENAMO o governo 
da Frelimo, em negociação e não em diálogo político 
como politicamente convém o executivo dizer para não 
dar a entender que está a negociar e que no final terá 
que haver algumas cedências de ambos os lados. Esses, 
os mediadores, já começaram a manter encontros de 
trabalho quer com a chamada Comissão Mista criada 
para negociar o processo até à conclusão dos acordos 
através do encontro ao mais alto nível, quer também em 
separado com cada uma das delegações envolvidas no 
processo. Mas a pergunta que a prior é colocada pela 
maioria dos interessados no avanço destas negociações, 
é sobre o conteúdo dos Termos de Referência, quer do 
funcionamento dos mediadores ou terceiras partes 
se assim quisermos, quer também do funcionamento 
da própria comissão, o que ajudaria a dissipar vários 
equívocos e até boatos com maquiavelismo à mistura. 

Com os Termos de Referência publicamente conhecidos, 
poderiam ser evitados insinuações do tipo a que estão a 
querer nos dar a acreditar, segundo as quais a Comissão 
Mista e os mediadores estão ou estarão apenas 
empenhados na preparação do encontro ao mais alto nível. 
Na verdade, esta comissão não prepara tal encontro, mas 
tem fundamentalmente a missão de negociar os pontos 
consensualizados e outras questões que poderão surgir 
relacionados com a agenda, antes da concretização do 
tal encontro que basicamente vai servir para homologar 
os consensos. A nossa expectativa, é que este processo de 
negociação não se arraste por muito tempo, sob o risco 
de criar desgaste quer nas partes interessadas, como nos 
próprios mediadores. Acreditamos na flexibilidade dos 
negociadores e suas lideranças na busca de soluções e 
tomada de decisões, acreditando que os mediadores 
não vieram aqui para viver uma eternidade de patetices 
e manobras de diversão, muito menos quererão colocar 
os seus créditos e a sua diplomacia em mãos alheias. 
De resto, são mediadores de reconhecido mérito e que 
tiveram sucessos noutros quadrantes do mundo onde a 
vontade imperou entre as partes envolvidas. 

Mas para flexibilizar o processo, as partes, sobretudo as 
lideranças devem levar em conta os interesses do Povo 

moçambicano e cada um compreender que entra neste 
processo para no fim ganhar algo satisfatório e não para 
ganhar tudo. Um resultado negocial em que os ganhos 
seriam “win-win” e não “win-louse” poderia para além 
de trazer uma tranquilidade, Paz, reconciliação, também 
manter a chama da confiança entre as partes por muito 
mais tempo e garantias de negociar outros aspectos de 
interesse nacional sem receio de “ser comido”.

Neste processo, é preciso se pôr de lado os chamados 
radicais que sempre avançam posições extremas apenas 
para garantir os seus bolsos.

Temos a certeza que no meio deste processo vão 
surgir membros ou partidários radicais e brincalhões 
incitando as lideranças para ignorarem o grito do povo 
e avançarem para extremismos que vão destruir mais 
ainda o país. Na verdade, nosso entendimento é que as 
lideranças devem compreender que esses brincalhões na 
dita hora de avanço nunca avançam para nenhum lado e 
nunca a responsabilidade vai recair sobre eles. A maioria 
até são civis e fanáticos que nunca combateram lado 
nenhum, nem entendem nada da política, mas sempre 
se limitam à incitar ao linchamento. A esses, cabe 
impor-lhes o silêncio, com a promessa de que depois 
de tudo resolvido continuarão os seus bolsos a encaixar 
algum. Uma das infelizes actuações dos malabaristas, 
malandros e oportunistas, foi terem enganado o 
presidente da Frelimo a aparecer publicamente para 
dizer aos mediadores: “pautem pela observância da 
lei moçambicana”. Foi infeliz mesmo este presidente 
ou foi infelizmente ridicularizado pelos malandros e 
oportunistas do seu partido.

Compete as lideranças buscar se querem sucessos 
nestas negociações,  boas assessorias dentro das suas 
organizações ou até mesmo fora delas como tiveram 
a coragem de ir buscar os mediadores internacionais 
depois de se verem desiludidos com “mediadores e 
intermediários internos” do passado recente.

Achamos ser uma oportunidade única para o país 
ultrapassar esta crise e restabelecer a confiança interna 
e externa. 

De resto, radicais e brincalhões fora e nada de 
brincadeiras e de entretenimentos.
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Por ocasião das celebrações do 
36º aniversário da criação do Des-
tacamento Feminino da RENAMO a 
5 de Julho de 1980, a Liga Feminina 
da RENAMO realizou este mês, várias 
actividades alusivas às comemora-
ções, acto que levou entre outras as 
mulheres da RENAMO a escalarem a 
15 de Julho, o Centro de acomodação 
da pessoa da 3ª Idade. 

Encabeçada pela Chefe de informa-
ção Maria Joana João, em represen-
tação da Presidente Maria Inês Mar-

tins, a Liga Feminina visitou o Lar dos 
Idosos, onde apresentou uma men-
sagem de saudação, acarinhando to-
das as pessoas da terceira idade.

A mensagem começa por agradecer 
a Directora do Lar da Terceira Idade e 
outros presentes, entre Deputados 
da Assembleia da República, Jovens e 
Mulheres, que igualmente marcaram 
presença naquele lar de acolhimento 
aos Idosos, sem deixar de saudar os 
funcionários e trabalhadores daquele 
lar localizado no bairro de  Magoani-

ne ″C″.
Considerando os idosos por que-

ridos pais e Avós, a mensagem da 
Liga Feminina da RENAMO começou 
por narrar o historial da data em co-
memoração, considerando o mês de 
Julho como aquele que encerra uma 
passagem histórica na vida política 
dos moçambicanos em memória das 
primeiras três mulheres que ainda jo-
vens, se juntaram à RENAMO na luta 
pela Libertação do País do Comunis-
mo, no dia 05 de

“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 11:00 às 12:00 horas 

Participe! 821075995 ou 840135011

LIGA FEMININA NO LAR DE IDOSOS
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Julho de 
1980, com objectivos concretos para 
fazer de Moçambique uma pátria de-
mocrática, onde o povo possa des-
frutar de Liberdade, paz e harmonia 
social.

Nesta intervenção, Maria Joana 
João esclareceu: “A nossa Missão e 
Visão como mulheres hoje, é de con-
quistar cada dia maior espaço nas fa-
mílias, almejando ver todos unidos, 
felizes e prósperos, acreditando nós 
que, a pessoa humana logo ao nascer 
deve-lhe ser proporcionado alimen-
tos, vestuário, saúde, educação e la-
zer para o mesmo conseguir trabalhar 
e contribuir assim na formação dos 
seus filhos.”

Convidou os idosos, a quem tratou 
amorosamente por “nossa biblioteca 
e universidade de vida” a reflectir na 
situação em que a sociedade coloca 
os seus progenitores, onde conside-
rou que o ambiente mostra-se quão 
desumano, na medida de muitas fa-
mílias pagarem com desprezo, aban-
dono, descriminação àqueles que nos 
fizeram conhecer o mundo.

A representante da Liga Feminina 
esclareceu igualmente que esta or-
ganização social da RENAMO, tem 
levado a cabo actividades sociais nas 
famílias moçambicanas, com a inten-
ção de devolver à família o sentido 
do amor, Respeito e da Dignidade 
da pessoa humana, tendo acusado 
o Governo de dia de pouco ou nada 
fazer que demonstre consideração 
pelo idoso. Acusou ainda o governo 
moçambicano de não mover “palha” 
apesar de, a Assembleia da República 
ter adoptadas e aprovadas várias Leis, 

que entretanto não se fazem reflectir 
na vida da pessoa, do cidadão e tão 
pouco do Idoso.

“Temos conhecimento da criação da 
Lei n° 3/2014 de 5 de Fevereiro, assim 
como do seu Decreto n° 79/2014 de 
19 de Dezem-
bro de 2015, 
contudo, estes 
dispositivos le-
gais não vão ao 
encontro dos 
visados, estan-
do os mesmos 
vivendo ca-
rentes de tudo 
junto dos fa-
miliares como 
m e n d i g o s .” 
Referiu Joana 
João. 

A interve-
niente não 
deixou de atacar o incumprimento 
do governo no atendimento à pes-
soa idosa, na devolução dos valores 
ora descontados no seu emprego, no 
atendimento nas instituições públicas 
e privadas, nos meios de transporte, 
centros hospitalares, entre outros, 
onde o idoso é pouco favorecido, 
vendo violados seus direitos. O dedo 
acusador é igualmente direccionado 
às famílias, onde muitos filhos, netos 
e outros que deviam cuidar do idoso, 
simplesmente nada fazem para pro-
porcionarem o acolhimento necessá-

rio a este, chegando a apropriarem-se 
até à força dos seus pertences.

Maria Joana em tom de reconcilia-
ção com aqueles idosos reconheceu 
que se eles estivessem nos seus lares, 
seria melhor, tendo pedido a estes 

em nome de todos os 
familiares e anónimos 
perdão, sem deixar de 
os agradecer por nos 
terem dado vida.

Num clima que des-
pertou emoções, Joana 
disse reconhecer que 
foi o carinho, o sacri-
fício, a maior atenção 
e o amor dos idosos, 
quando suportaram 
durante os nove me-
ses de gestação até o 
nosso nascimento, que 
cuidaram de nós pelo 
trabalho penoso, mui-

tas vezes no campo até crescermos e 
nos formarmos. 

Maria Joana terminou pedindo a 
bênção dos idosos com as seguintes 
palavras: “Se hoje, tudo isto esquece-
mos, perdoe a nossa ingratidão, mas, 
nos dê bênçãos para que o nosso ju-
ízo se recomponha, assim possamos 
viver conscientes e pelo muito que 
aprendemos contigo transmitirmos 
aos nossos filhos para eles crescerem 
e se sentirem verdadeiros homens de 
hoje e do amanhã, pois, este Moçam-
bique precisa de todos nós.”
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AS RAZÕES DA REPROVAÇÃO DA 
CONTA GERAL DO ESTADO PELA 
BANCADA PARLAMENTAR DA 
RENAMO 

A Bancada Parlamentar da RENA-
MO na Assembleia da República, 
reprovou a Conta Geral do Estado, 
contrariando desta forma o desejo 
do Governo da Frelimo e da Banca-
da que o suporta na Casa do Povo. 
Foi pela boca do Deputado Fernando 
Lavieque que a Bancada da RENAMO 
esclareceu as motivações que pesa-
ram para a não aprovação daquele 
instrumento.

Para não deixarmos dúvidas sobre 
a posição desta Bancada, transcreve-
mos integralmente a intervenção do 
deputado Levieque:

Em primeiro lugar, saúdo a todo o 
Povo moçambicano e em particular a 
maravilhosa população de Nampula 
meu círculo eleitoral.

Saudação especial para a Sua Ex-
celência o Presidente do Partido RE-
NAMO, o General Afonso Macacho 
Marceta Dhlakama, lutador incansá-
vel pela Democracia e Presidente da 
maioria dos moçambicanos.

Senhores Deputados
Saibam desde já, que ao falar-se da 

PAZ, os discursos do pseudo gover-
no e a sua também pseudo bancada 
parlamentar, perderam toda a quali-
dade necessária para merecer algu-
ma consideração. O mesmo discurso 
fala de negociações e de ilegalização 
da RENAMO, que aberração senhores 
falsos deputados! O regime da cor 
vermelha de sangue é mesmo sangui-
nário, por isso ataca a RENAMO com 
armas e palavras apenas porque nós 
e o nosso carismático Presidente fo-
mos eleitos pela maioria dos eleitores 
que se fizeram as urnas.

Na Democracia que a RENAMO de-
fende não se deve manipular os re-

sultados eleitorais, porque é contra a 
vontade popular e é inconstitucional. 
Cerca de 80 deputados da Frelimo 
são falsos porque não foram eleitos 
e violando a constituição estão aqui 
ocupando ilegalmente os assentos 
dos nossos colegas da RENAMO. Exi-
gimos a ilegalização da Frelimo por 
fraudes eleitorais sistemáticas.

O regime dos ambiciosos da cor 
vermelha, usou e usa todos os instru-
mentos e os instrumentalizados mili-
tares e paramilitares para se manter 
no poder, isto é violência e terrorismo 
do Estado e é ilegal.

As FDS usando os nossos impostos 
foram transformadas ilegalmente 
num braço armado da Frelimo, disso 
todo o Povo moçambicano sabe per-
feitamente.

A RENAMO não quer a GUERRA 
porque já destruiu o comunismo e 
não tem contas de Estado a esconder, 
entretanto os seus dirigentes e mem-
bros têm direito a vida, daí a sua legí-
tima defesa. Marchar de dia e matar a 
noite só pode ser hipocrisia doentia e 
nunca foi pela PAZ nem pela religião. 
É uma psicopatia satânica que não 
lembra o diabo.

Quanto a Conta Geral do Estado, 
ora em debate, não vou me referir 
de forma sistematizada nem especia-
lizada, pois, o tempo disponível para 
me debruçar dela é limitado mas não 
tenho dúvidas de que ela é parte in-
tegrante deste conflito de queima de 
arquivos. Recomendo desde já altera-
ção do título do assunto passando a 
ler-se: Relatório e Parecer atinente à 
Corrupção Geral nas Contas do Esta-
do de 2014.

Minhas Senhoras e meus Senhores

O Relatório do Tribunal Administra-
tivo sobre a Conta Geral enumera de 
forma categórica e exaustiva as gra-
ves irregularidades nas execuções do 
orçamento do Estado, cujo somatório 
é monumental e assustador. Ele, o re-
latório, deve ser matéria criminosa a 
investigar-se pela Procuradoria-geral 
da República e não a perseguição da 
RENAMO por ela ter ganho eleições e 
exigir a saída pelos seus direitos cons-
titucionais. A operação militar contra 
a RENAMO tem em vista o silenciar 
dos defensores da Transparência na 
Gestão da coisa Pública.

Por exemplo “… foi apurado que 
28.667.706,55 de randes corres-
pondente ao valor da taxa de con-
cessão, creditado na conta, no dia 
22/12/2014, por razões não justifica-
das, não foi canalizado como receita 
à Conta Única do Tesouro.’’ Estava a 
citar uma passagem do relatório em 
análise, como um exemplo do dinhei-
ro de uma Empresa Pública (Hidro-
eléctrica de Cahora-Bassa) que foi 
sonegado para fins de desvio e uso 
indevido para as festas do Natal. 

Roubar 28 milhões de randes num 
minuto é um crime hediondo contra a 
economia. A falta de registo e arquivo 
dos documentos financeiros consta-
tada pela auditoria é uma prática re-
corrente e ilegal.

Perante este cenário de contas de 
banquetes, a Bancada Parlamentar 
da RENAMO, no seu mais alto crité-
rio e compromisso em defesa de Boa 
Gestão da Coisa Pública, recomenda 
a Desvalorização e Reprovação da 
presente Conta Geral do Estado. Mais 
não disse e

Muito Obrigado

Na Assembleia da República




